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Oen verreefen

HIPPOLYTUS,
Ontdekkende

De natuur, eygenfehappen , fpore-

lofe hertstochten , onkuyfche
liefde, en ydelheyt der

V ROUWEN,
Soo met oude als hedensdaagfegefchiede-

nijfen bekrachtigt.

Beneflfèns

Een Koeldrank voor alb min-
fieke malle VR.YERS.

U)t het Latijn vertaalt , doch wel een derden

deel vermeerdert , en

Met aardige kopere Plaatjes vergiert.

<T3

YJA M STERDAM,
By Jacob vanRoyeny Boekverkoper ia

de Kalverftraat, by de Oflè-fluys. 1679.
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Aan

JUFFROUWEN.
Del en doorluchtigh

geflacht, mer groot

verwonderingh dea
geeft van den verre-

refen Hippolytus , doorlefen

hebbende , vont ik my geprik-

kelt , door een wraakgierige

fpoor, lbo een wanfchepfel,

geblanket met een overtrefïè-

lijken manier van fchrijven,

en ongemeen vernuft, op het
autaar van U E. goede graci

,

dewelk hier op'thoogften te

onrecht befchuldigt wort, op
te offeren , welkers vyer het
bulderen van defen laAertong
genoegfaam fal kunnen ver-
teeren

5 ja ik acht dat de Son en
Maan getergt, door 't geluyt

*
3 der



der Godtvergeten lafteraars

enduyvelbefweerders, de hei
ontfluytende , veel eer haar
glans foude verliefen , eerdat
de goddelijke fchoonheyt U E.

ran den hemel vergunt, door
t lafteren van defen Hippoly-
tus fou bedwelmt worden , of
befwijken. De heylige Poëfy
melt dat A&eon om het fien

van de godin Diana methoo-
rens wiert gefcapert , verftte

r
fe*

kende fijn honden rot een
prooy, dat Tereus om t mis-
handelen van Philomel, defu-
fter van fijn gemalin, fichfat

knaagde aeifcfljn eygen vlees

:

de hiftorien Neroos val en on-
dergang , naar 't verkrachten
van een Veftaalfe maagt ; De
doot van Graaf Floris door
Vdfen , om *tfcheaden van fijn

bed-

]
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bedgenoot. Sbo is 't dan won-
der dat den hemel defen Hij>

polytus niet met een diergelij-

ke ftraf wreekt , U E. acht-

baarheyt onreerende 3 om wel-

kers voorbeelden Jupijn fich in

een ftier verwifTelde,als om het

hart van Danaas boefem te I

kneedenv in goude droppelen.

Cupido had uyt, en vrouw Ve-
nus 3 de godin der liefde , fmolt

van rouw, wen defen by yder
geloof kreeg , als dewelke haar

luftpriëlen lou fien vervallen

,

en de roofegaarden op U E4

leliwitte kaken verdorren, dog
defaak en fal geen laft lijdenden

foo het byfommige van U Lal-

Mus foude mogen uy tvallen, lal

ik niettemin altij c blijven

UE. Geajfefttoneerden

* 4 Tot 1
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Tot dén

L E S E R.

lethier beminde Lefir^gel^
op een tafereclafgenfaait* door

tinsgering) oordeel
, dèftyart

dpt wouwen , welkefoojy van ons met
terecht , volgens de waarheyt enJl'raf-
heyt yin toon tsgeftelt , gelijk men lichte-

E$Jn jUlk'èen afgrónt y grtmmeler.de

van vuyligheyt ,< tets* kan bverfladn^i'

bidden
%ty

dót bet geen ftoqh oven? ij
,

yder éen ti^^J^gëdaclHen^t'yutthu.
Wy hebben een onordentflijkgn ftyige-
brujkt : want het ongev^geïjjk^geflacht

der pfouwen was ntet-faeetderiitjuifa

Nochjmant hoeve te mèen^i JÜtwyver
ttan alle beleefthéyièt^geWeêkén jouden'

kyn, die de vrouwenfulkjen harden

fltfijt wiHknaangefegt hebben, wy haten
haar en behagen ons niettemin > nujijn

Jy wel waardig veracht , maar ver-

kregen v geprejen te wordeni En hier

wartgeen ontledinggefien ofgelefin , wy
. L' vol?
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volgen Earipides , welke in de treur-

Jpelen der vr$uwengrootfte vjandt zjjn-

de y waar niettemin in een eerlijke \a*

mer haar dienenden minnajir* Dusda-
nig geven wy ptdefen Hippolytus over

denkt datfijn rechtmatige wecrjin , tot

fijngeyle jliefmoeder Pbedra > dit, al

vluchtende > iadt ontvallen. Haar min*

nebrieffullen wy H&mer vloeyendeftijly

en onkuyjfche vleyingen^ waar door Jy
hemJocht te verlokken, hier nevens doen

fien* ffaert wel , en weeft metfuik een
gemoet als het ons tegens de onweerbare,

maegden ingenomen.

Vh
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Phaxlra aan Hippolytus.

Retenzer Vrouwtje wenfcht aan
d'Amazoonfche Jonker

- Geluk , dat zonder u , nooy t phe-

j dra wederzach;
Lees vry mijn brief, foofeis, 'tzy

eerlijk klaar cfdonkei

,

Daar ftaat mhTchien noch yet,dat u behagen mag.

.

Dus kanme in 't lijder wijd en zijd verbórgen
(preken >

Een vyand leeft bet fchrifc dat van fijn vyand
komt.

'k Socht driemaal fpraak met u , maar driemaal is

befweken

Mijn tong, en driemaal op mi jn lippen 't v. oord

verÖomd.
Het ga föo 't trwen , *t is beft , \ de liefa" èh (cnawrit'

te mengen ,

'r Geen ik uyt (chaamte fweegh , fielt liefde in

fchrift ten toon f

Al wat Kupido doet is nodig tdgehengen

,

Sijn macht is algemeen op aardfche en Onder

-

goón.

Hy fey my eerft,doe ik in twijffel flont te fch rijven,

Schrijf,hy fal haaft geboeid voor uwe liefde ftaan.

Ach dat Kupido , als hy my nu ftaag doet blijven

In brand , ook zoo mijn vuur in uwe borft wil

(kan

!

'k Bevlek mijn echte Trouw met geen onloiyflche

minne •,

Nooy t zeytme ook fVraagt het vry) dat ik on-

deugdzaam wier.

Hoe later i iefd' , hoe meer iy klemt ; ik brand van
binnen ;

Ik brand , en in mijn borft gloeyd een verborgen

vyer >

En als h:t eer (ïc jok de teere Hokkelingen

Ver-
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ecu un

tos

Ik*

M

geocffent Paaitl
Söoquaad kamk de min, die 'k ongewoon ben»

dwingen

,

Mijn Gecö werd al te plots van fuiken pak bc-
fwaart.

De konft van minnefpel komt van de kintfe jaren*
Wie't rijp van jaren leert, die valtet fcldcn licht*

Gy tolt het eerfteling van mijne onwelkb're blaren
Genieten, daar de fchult ons beyder hoekltecn

öicht.

't 1$ fray een fchoone vtuclit van ongefchonde tak-
ken

Te plukken, en een vers bedouwde ontloke roos,
Maar d'eerfte fuyverheyt moft ook fo nier verfwak-

ken ,

Mijn bloem vaneerbaarheyc , die noyt verflauwde
bloos.

Maar 't lukt noch wel dat ik een waardigh Ruytot
vleye

,

Eeaichandelijkeboel verfnood het overfpek
Al wou vrou Junc my haar broeders trou bereyen,
Dan koos ik voor Jupijn Hippolyjus noch wel.

'kLeer nu ook nieu bedrijf (geloof het pa*; 'kder£
tarten

Het fchr i kkeii jk ged iert , ik ga met fiere moet,
Ter jacht en boswaart, ik drijf bieedgckrantte

haften

In 't net $ ik wijs de braje dat hy me 't wjldt óp
doet.

Dan frhiet ikeens na wild,ofdoel op fmaile ftijlenj
Dan fet ik my eens neer op 't fachte klavergras.

Nu is Diana met Jjaar boog en vlugge pijlen
Mijn waardigft* Godin, ik volg u voet ook ras:-

Danluftmeeensop een lucht fycdwagch'.je te rij-

dm
En ftuyten , met den toom , der paarden fnelle

vluch' >.

Dan loop ik -weer- vervoet al» BacchusHeleïjden,
Endieop Idiflaan 'tuytfinnig fnaargerucht.
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Ofder haltgode geeft van Saters en Driadcrr*

*

Door aangeblafen kracht , tot raferny ontftcltV

-

Want als de. dollaeyt (tilt,hoor ik mijn dwafe daden
Ver t ei ic n •> 't innig vjtés veroorfaakt dit geweh.

MiiTchien komt ookdees Ucfd daoi 't nootlot va i

mijn otlderfy»

Want Vcnus trekt tan ons geflacnc haar prijs wel

fier

;

Europa d'cerfte van ons Móet , is op de fchouders

Van GodJupijn vervoert in't wefen van een fticr.

En vrouw; Pafiphaë, mijn moeder, is gekropen'

In fuik een fchijnvalfch beeft ,*en baarde'er pak

en fchand

d Ontrouwe The leus , langs d'onfichtb'je dcaat ge*

(lopen ,

Quam iiyt den doolhof door mijn lufters gauw

vcrftand,

ftt , om niet te vergeefs mijn dochtetfchap te dtti-

gen»
Maak nur , de left van ons gcflacht , ook't noot-

lot waar.

't Komt ook van Gods bcfloytjtwee moeft' een huys

behagen,
Ik min u de£;ig krooft,mijn fufter m nde u vaar:

't Is Tbefeus en* fijn fooh op wien twee fuftcrs

branden-,

Lccii : van ons beider huys twee zegeftanders op*

Doen 't Elusijnfcbe feeft van Ccres offa hartden

,
Qcvicrt is , had ik beft gebleven op den top

Van Gnofius ftadt en berg , van doe wierde ik bc-

klomroen

,

ikits Uc u wefen fag , van een #ntfteken taant;*

Öw kleedt was witte rijde , uw hak belcranft met
blommen *

Een bloosje verwde uw kaak als purper aen de

want >

'l i
: t aangelicht dat nu een ander ftuuts wil rroemen

Sal manlijk en beftant na Fbardras oordeel zijn •

ÉÊtï', /kWH
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~*kwü:Jongmans , die ilch nis dc Meysjes crewn*
doemen

,

De mans betaamt geen tooy , maar achtb're

zonnelchijn.

Ee ftrafheyt diegy hebt, en ongecierdevlechten,
't Bekroofdeftof ,dat paft u heerlijk wefen wel.

'tZydatgy'tbrieflchend xosdcn taeyen hals wilt
,rechtcn ,

ak Vermaak my wonder in't bedreven paardcfpel.

'i Zy da* je<een (wakke lans. met kracht om hoo* lult

drayen

«

U heren arir doet ftraks mijn oogen op ficb (laan.

ItZy datje een Swijnfpiiet van Kor noel jenhout luk
fwayen $

In't kort, al watje doet,het ftaat my wonder aan.
Xegt maar u rouwheyt af , en aart der wilderni (Ten

ien niet dat ik door u toedoen werd ver-

maart
Wat baat u 't jachtfpel van Diana noytre miiïèn ,
Sogy het recht ontreckt dat Venus toebehoor; ?

Den arbeit Tonder ruft en kan niet duurfaam weieij^
De ruft vernieawt de kracht en fterkt vermoede

leen.

•Siet hoe felfs u Diaan gebruykt haar boog en pcfen.
De boog , dicme altijt fpant, verfwakt en buyt

tot een,
Ophaal was ook vermaart op Fergen en Vskyen^
En had al menig Swijn en Tyger neergeteUi,

.Hy ftreelde Aurèor , die hem tot min focht aan tc
leyen

,

En in haar Titons plaats, een iongeen frifichen

.
Held.

Hoe vaak heeft Venus aan Adonif hals gehangen,
Daar hy in haren fchoor foo diep getèhakclt lag;

/Enides blaakte op 't bloos van Atalantaas wangen,
A Is hy*t gevangen wild aan haar te brengen plag

.

Laat ook in deze ry ons beyder namen komen

,

Uw Jacht is enkel bocis indienfe is liefdeloos

.

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

28 D 8



'k Wil fclver net tl gaan , en hol noch klippen

(chromen

,

Daar het kromtande 5 wijn of Beer zijn foJloyl-

hoek koos.

Den I fthmus lcyt in twee verwoede zeen befloten3

En 'r weergalmd wederzijds van beyder water-

kant $

*k Sal hier met uTratzeen bewoonen en vergroten
,

1 k keur 't Pythcefche ri jk al toot mijn vader la nt.

Heer T hei «is is mijn fints te lang van huis geble-

ven,

Sijn vr'tent Perithoiis veriaat hy nimmermeer

;

Hy acht (ten waer dat wy de waar hei t tegenftreven )

Voor piixdra en voor u , Perit hoüs te feer.

.

Dit ongelijk komt ons -van hem niet alleen druk-

ken i

Hy heeft wel grooréf ijks ons bey te kor t gedaan

:

Hy floeg mijn broeder met fijn knods aan duyfent

ftukken,
Mijn fufter Het hy voor de wilde dieren traan „

De moed igftc heldin der bijl gearmde vrouwen

Heeft u geteelt , een vrou wd waard foo grooten

(bon

:

En vraagje waar fe bleef? Sy is ter neer gehouwen
Van Thefeus , voor fco grooten pant kreegh fy

dien loon. ((éten

,

Sy heeft , als echte vrouw , ook noy t ten throon ge

Op dat gy ba ftaart blijft , onwettig tot het rijk.

Hy teelde u broers by my,dic ik noy t foo vermeten,

Maar hy , opvoede tot u (maat en ongelijk. . v

Och dat mijn buyk en vrucht , 6 aUerfchoonÜe op
aarden ,

Indienze u hlnd'ren , felfs in ' t baren was vec-

leheatt

!

Ga nu , en hou het bed uws vaders vry in waarden,

t Welk hy nu vlied » en met fijn daden van fich

keurt.

En laat geen ydie natm van maagschap u ver (bhrik-

ken > Ddi
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n

lis

\DatfKccn mcrmocr om mijn itienoons nacn-
ten vlcy

,

Die fijnheyt is vcrout , en gaat al lang op krikken ,
Die na Satutnus boerfch gebiedt te gronde ley.

*t Is eerlijk by Jupijn al wat ons kan gevallen

,

Sijn fufter is fijn vrou, die maakt het alles goet.
k Byflapen veft haar bloed ca ftam met fterkei

wallen,

Die Vernis felrs omfaeynd, en nimmer waggelen
doet.

&d kar om heelens gaaf, 't fal licht veinolca
blijven

,

*t Kan alles onder fchijn van ons verwantfehaa
gaan j

Sict yemant dat ik u omhels , hy fal *t noch fti Jven
Mer lef, en ficn my voor een trouwe Stief-

moer aan.

<3y hoeft in *t duyfter niet te breken ofte booren,
Geen WachtVonfluypen , noch des wreckers dul-

ligheên j

Men fal in 't fclve huys ons Qin gelijk te vooren,
En kuflen openbaar, als wv voordcfen deen.

Gy lult met my noch lof begaan in ftee van
ichande ,

Al fchoou gy in mijn bedde en armen wierd
genen:

Toeft fltcfai niet meet , en knoopt d'alrceds bereir-
de banden, 7

'k Wenfch 11 , na gy my doet, de Liefd' zijn gunft
wilbien. •

Ikfchaam my niet voor ti ootmoedig neet tebuv-
geni

& *

- Ha! waar is nu mijn moed tn woorden vol van
pracht ?

Ik had befloten lang te ftrijden , lang tc tt,ygcn
Mijn kuyshcyd , foo men van de liefd* vets vafo

verwacht. '

Nuneygikroor tt knienbey mijn vorftinliike ar-
*** W
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~VeerOachtig , öch akmint, vëlètót ttfn^tig^

Mijnfchalmtc is al ontfchaamt , wilYdie'tbelild

• BetJomStfen aart, diefich inftuursfeeydt !

Wat ba^ my nu doch dat mijn vaderzee en baren
j

Behcerlcht , en dat ook mijn outgtootvaar bh-
!

xeros fchiet* ,1.
Dat ik Apol , met fijn beftraalde pruyk en haren ,

Des hemels held'rezon , toijn cygen grootvaar

Mijn adetley t n« door de liefde in >t ftrfgefaeten;

Enfpaartgymyniet, fpaart ten minftea mijn

Ik heb toï houwlijksgoet het machtige lylamKre-

DaVoökahijt uw min foo hamhaafenbeft.er

,

Dat u Diaan alfoo in 't jacht fpel wil geltyden

,

BaHndebóflcheo u-bet wildt foo fchoo» mach

«« sJ^Tpannen ,al de OoiW™d«Mtn

Kat u de'Nimphen (fchoonfc u meysjes vyandt ach.

SooUvennythaatbrooenbeftcwatetvlied.

* ?,or! ««nen by dees teen , gy leeft gebeen c»

EcnKnnStea, en denkt,d«n dettanw
fot.

Den

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

28 D 8



Den verreezen

HIPPOLYtUS,
>ntd ckkende cTAart der Vrouwen.

rong van de naam.

Uilende fchrijven van 't

geflacht der vrouwen ,

dient voor eerft de uytleg-

_ . „ gingh van den naam , en
daer naar de eygenfchappen van dien

,

ofzoo gy liever wilt, hartstochten.'

Den naem van den eerften vrouw, op
dat demenfehen niet te zeer over de-
fen Fandora verwondert zouden w£-
fen , heeft haar nietgoets toegeleght

,

en zoo 't volgens der Romcynen ou-
de gewoonte geoorloft zy , iets uyt
den naam te vcorfeggen, zoo beduyt
deze door haar droeve en ongelukki-
ge bynaminge, een verderfvan't men-
fchelijck geflacht : Het verfiendc
breyn van Marcus Antoninus heeft
* Commodi boeveftukken voorfeght,

A 4e
* s-Elius. Lamp. in Com.
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% Den verreefi»

de droomen fijns vrouws verdaan heb-

bende, die haar docht twee draken te

baren, en ónder defeneen van wïeder

aart. De quaatheyt der vrouwen

heeft den benamer van alles , van het

begin des werelts , door den rtaam te

kénnen w illen geven , noemend e den

aller levendigen moeder met een ge-

noeghfame nijdige , hoewel waren

naam , Heva , alfoo ofom de onge-

mecne vrientfchap tufïchen haar en

den llangh , als dewelcke met de fel-

ve de eierfte correfpondentie gehadt

heeft , om dat fy felf van een (Tangen

aart is : want het uytge-aamde woort

der Syriers Heva betekent , volgens

het getuygenis van Eufebius, *niet

anders in defe woorden . Heva uytge-

fproken met eenH , is het vrouwken

van een flangh. Nu hebt gy den

oorforqfcgh van den vróuw , de reftc-

renoe, wordendoor een gemeeneen

bequame naambydeLatiniften Mu-
lieres genoemt, dat is vrouwen, als

of

* Ettfeb.inlib. Eri.

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

28 D 8



HipPOLY TUS, £
ofmen fey , mollieres , genomen van

* haar teerheyt , als dit gcflacht ten
hoogden eygen zijnde; den oorfprong
van 't Hebreeufc woort fullen wy hier
niet ophalen , dat anders niet tc {eg-

gen is (gelijck f elf de fchoolkinderen
bekent is) dan vergetelheyt , welcke
naaiji niet voegelijck voor de mans,
maar de vrouwen alleen paft: meer van
den oorfpronck des naems te feggen

,

noch luft my noch is mijn gcoorloft

,

op dat ick niet en fou fchijnen tegens
debeginfelen van den Logica tefon-
digen. Een bewijsreden gertomen van
den oorfprong des naems bewijft niet
dan geloofwaardigh.

Naar het befchri jven van den naam
leyt ons de ordre van de onderwij fin-*-

ge tot de bcpalingh van de faack, doek
ick fchijn willens dol tc willen wcfcn,
defelve foekende in 't geen 't welck op
'thooghft onordentlijck is j niet we-
tende wat ofwaar van daan ick iéts fal

feggen: de geeft bedwelmt, de pen
wankelt, wetende dat daer niet foo

A z fljm
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ï I)e**verreefin

van de vrouwen gefprookenkan wor-

den, ofdaer is noch flimmer ovcrigh

te feggen , het welck den Tragicus

Carinus in Semele feer foet met defe

woorden te kennen heeft gegeven.

A. O Jupiter ! men hoort de vrouw een

qmat te noemen.

B. Alsgyfe noemt een vrouw, haar

de naam verdoemen.

Defe antwoort is kort en goet : maer

om dat ick in mijn voor-reden de be-

fchrijvmgh der vrouwen toegefeght

heb , fal iets van de felvc verhalen, fbo

ickfulcks te weeghkan brengen , ent

de faek toegelaten fal hebben. Een

vrouw, welck Megera gevoct , Tifi-

phon gebaat , en Ale<§to melc^ in

den mont gegeven heeft

,

Isgelijckjen fchipbreuckje lant ,

Onweer inhuys ,

Beletfel der ruften ,

'$ Levensgevangenis >

? Ddgelijb verderf 9

WuUgenftrijt 9

Koftelykenkzi/tfi >
-
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HipP0LYTir$.
Geftadig vertes y

Gedurige hartstocht,

Huyfilijke ffraf,

Onmatige jaloefy,

Gefiadige bedelaerfter y

Onbefchaemde ootmoedige ,

Beeftachtige tafelgenoot y

Stoute bekommering ,

Onverfaegde k^jvagie y

Verciert aenfichtj

Venus weefen y

Verjïerde koleur y \

Geblankette wangen y

Drayent aenjien

,

Vergiftige oogen ,

Verquijiiggemoet y

Legefcbouderen ,

Ronde borjl ,

Dun lijf

,

Vytjiekende buyl^ y

Gefuykerde woorden y

Liejelijkjpedrog ,

Bedriegelijke aenfpraek^*

Geveynfdefuchten ,

Serpent van vroomen aert y

A $
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£ Den verreefin

Tranige lachjens ,

Oneenig qefeïfehaf ,

Ontrouwe metgefel ,

Verflindende z/£tna >

Heymelykefchande ,

Vkyle byjlaep ,

Vytnemende koften

,

Ongeloofelijkjoekj

Helfchepeckboom y
Solfer toons y v

Qnikfilvers bewegefykheyt

Onruftig uurwerk^

Boos dier ,

Omhelfende leemvimie y

Verfierde ScjlU ,

Driehoofdigen Cerberus ,

Vier[vouwende Chimara ,

Schrikjtetyken Charybdis

,

Zeehont y

Vliegende Harpy ,

Dorftige Hydra ,

Thebaenfe Sphinx

:

Eenfchadeltjk^gejlacht ,

Dnyvels vogellijm ,

v Deur van de hel.

Weg
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HlPpOLYTUS. 7
Weg vangtdlooshejt

,

Steekvan eenScorftoen

,

Ontfonkt vier

,

Sweep der confidentie ,

l^andinder vrintficbap,

Onmybarefirafi ,

Ouellinge der natfier >

Begeert verdriet y

Hnyfilijk^gevaer ,

Vermakelijkefihade r

Slang in den boefem ,

Minnelijke ver{hik^tng%

Aenftoo\>ing van ivellufi > -

Vernietinge vanfchaemte ,

NootfukeltjkjiHaet ,

Korte vrettgt

,

Langduerigefihade >

Eenwigh gekijf

\

lek heb uyt^

De vrouw is een oorjpronk^ va»

alle quaet.

DE natuur het geluk der Man-
nen nijdigh , op dat fy het felfde

gedurende niet t'eenigertijdtte weel-

A 4 drifc
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8 " Den verreefin

orig ofbrooddronken foude worden,
heeftfe hen dien ftaegdurenden geef.

i lel toegefchikt, door welk fy in dwang
,
gehouden lijnde , daer ook eenig quaet
voorhaer foude fijn, 'twelkfy wel
mogen verbidden , hen gebeden den
GodAvaruncus offerende: welk quaet
wy met het oude woordt een vrouw
noemen, oorfprongh van het eerfte

qua^j , en oorfaek van alle andere ram-
pen, die immer gebeurt zijn, welke
na dat de natuur mede gedeelt heeft
een gemoetom quaet te doen , heeft fc

de felve met verfcheyde liften gewa-
pent Som by haer felven fteets en ge-
durigh te overdenken , hoe en op wat
voor een manier fy eenigh leelijk en
ongemeen feyt uytvoeren lóu b.Want
gelijk uyt de kleederen , na de oude
manier , motten voortkomen , en uyt
het papier worrakens , alfoo fpruyt

,

volgens het gemeen onderfoek, de on-
billijkheyt uyt de vrouwen : foo ghy

niet

? Senec. Trag, in OBa. f bedrijf, b Simmdis
*UOfl de vrotf. Ecd% cap.. 4.
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HlPPÖLVTUS. $
niet bcweeght koft worden door au*
thoriteyt, ten minften hoorden de ex-'

mpelen en u eygen fchade fulcks tc

weegh te brengen , wicghyook zijt,

ö ongeloovige.

Al te veelvoorwaer (Godt betert)

hebt gy 't beproeft , foo gy u fterffe-

lijkheyt bekent, cn gevoelt alledaeg

ongevallen , fiekten , bekommering,
fchade, en de doot , welk men om haer
moet lijden. Heva ons aller moeder

,

geüjk fy van aller leven de eerfte oor-
faek i$ geweeft , foo is fy ook de eerfte

oorforongh en gclcgcnthcyt geweeft
van aller ondergang. Wanneer fy haer
man noyt getegentheyt had gegeven
van te fondigen , hem methoerachti-
ge woorden cn ongemene vleyingin't

net flepende , fy had ook noyt de na-

komelingen reden gegeven om van
haer qualijk te denken, of iewers te

bcfchuldigen , maer na dat fy door een
onmatige begeerte verlangde na de
vrucht, die haer onder de ftrafFevan

€en eeuwige doot cn verdoemen»
A 5 ver-



jtr MJtn verftefen

verboden was , verwachtende het

rechtVaerdig drcygement Gods,heeft-

fe daer door te weeg gebrocht , dat al

'tgeen 't welck naderhant uyt een

mensgefchapenis (die alleen afgefon-

dert, welk als mens fijn moeder erkent

heefO niet alleen debitterheyt van de

ftraf onderworpen is om fijn eygen

fonden , maer oock de eeuwigever.

doemenis , om de toerekening van de

lönden begaen door een ander. Den
wijfen Origenes heeft om defe rede-

nen, vry uyt durven feggen: de

vrouw is der fonden hooft, desduy-

yels wapen , foo datwy door haer, uyt

den hemel zijn geftootcn. Welke

gantfche redenen de oude wijfen by

At Heydenen goet gedocht heeft , on-

der de bewimpeling van fabulen voor

te ftellen , gelijk fy gewoon waren

meeft al haer leeringe te bekleden met

fpodanige verfierfelen. Maer wat kan

tot dit werk gevoegelijker gefegt of

bygebracht worden , dan den poëti-

fthen fabel van Pandora* Prometheus

nament-



namentlijk , na dat hy de mcnfchen

het vier had medegedeelt , en heele

beelden , die hy gemaek thad, meteen

ziele , heeft hem fijn broeder Epime-

theus vermaent dat hy geen giften, in-

dien hemJupiter cenige fond, fou ont-

fangen.

Op welke vermaninge nochtans

niet denkende , heeft den vrou Pan-

dora hem toegefonden (dewelk fy een

bedrieglijke geneugte noemen >) met

een doos ontfangen, waer uyt de men-

fchen alle quaet is voortgekomen , een

eenige hoope van toekomende behou-

denis in het dexel van den doos over-

blijvende , welke faekHefiodus aldus

befchrijft : , , V*"

Het aertrijckjWM in vree: den hemel

gafom nieu

Maer een verdelgde vrouw, met afge-

fchraepte handen ,

'Ontjlnyt een giftge doos , en vult de

gantfche Landen

tjfytet nojt gehoorde ramp , en firgen

vol verdriet.

A 6 Selfe
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P r Selfs haer Dochters zijn oorfaken

geweeft van veel quaets ; foo dat Na-
fnlr t*cn > Steden , Huysgefinnen , om

harentwil zijn geruineert. Deverbit-

llll
Grieken enTroyanen» hebben

tfll' haer felven , om 't wedereyflehen van
let ' de^gefchaekte fchoonheyt eenervrou,

in den grondt bedürven. Men heeft

om b Hclena 10 jaer , 6maenden , en
tl dagen gevochten, door PariSge-

fchaeckt,

*Jufi. 4 hoek Polit, bDarei Phryg. vonden
Tro/éunfen kryg. v
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&h%eeVt, lbo datdaer van de A rgi*-

ven, 886, van de Troyanen 676 duj£
fènt vielen. By de Lacedemoniers

heeft men, om 't verkrachten van ee-

nige maegden , tegen die van Med-
ianen gevochten , 't welck men fegt

het «beginfcl geweeïl te zijn van de in-

fcndtfe oorlog in geheel Griecken.

Den Koning van Parfen,Darius, heeft

Lautinum, Koning der Schiten,om '-t

weygeren van fijn Dochter , met 700
duyfent man in Schieten oorlog aen-

gedaen, doch den vyandt geen gele-

gentheyt gevendeom te vechten , en

hy vrefende dat , den b Ifterbrughaf-

'gebrooken zijnde, hem den weder-

komfl: afgefneden foude zijn, nam
bevende de vlucht , mits 90 duyfent

jmn achterlatende. En men fegt dat

om Thema c
, gefchaekt van een Pho-

cenfer , de Thebaners en Phocenfers

éen volle 10 jaer zijn afgeflooftdóor

«en langdurenden oorlog , niet fon»-

der

a örtrft. in 't 1 boek 12 c. b Jafti. 2 hek*,

c Durf. in 'i xboekfijner Hijloriy



der 't verlies eenerStad der Phofênfers.

Noch de Heylige Schrift fwijgt,

betuygende dat om het fchenden van

eener mans byfit al de andere gedach-

ten Jacobs het gedachte Benjamin

beoorlogde,welke een dubbele fchade

niet deed beven * maer ten derden

met den hemel gewapent , hebben fy

de Benjamiters groete neerlage ge-

daen , haer ftadt in brant gefteeken ,

en alles tot vrou en kinderen ver-

moort. Ick fwijg nu Medeaes gruwe-

len, den yfelijken peft uyt denboe-

fem vari Chryfeïda, Achilles gebry-

fclt gefach om Brifeidaes wil , het fal

ons genoeg fijn het getuigenis van den

Trrged) fchrijver bygebragt te het;»

oen.

O Godtvergeeten vron , n boefim vol

van heethejt ,

Z) brejn volgals engifsfteelt hartenfin"

der tal.

Om iviens verdelgde. IhJI veelfteen en

borgeren val

Onu
a Senec. in Hyftlito, het fff veen*
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I

i

Hip
OrttfloM , vtcl rijken bloèn van Godt

Gradivfis ivreetheyt.

Hoe zijnder niet heele huysgcfifi-

nen om de vrouwen gekrenkt \ den^

ftam van Philippus Macedo om het

huwelijk van Clcopatra, Hercules om
het huwelijk van Tolis , dochter van

Eurytus , het gedacht Thcfeus om de

bruyloft van Phedia, Minos dochter:

van AthamasomThemifto, Hypfei

dochter: van Jafon om Glaucen,

Creons dochter. Agamemnons om
Caffandra , en wat niet meer , maer

ick endigehier, nadien het noch maet

noch ent heeft. De voortreffelijke re-

denen van Euripides ftrekken my tot

bcpalinge , na dat hy het quaet door

dc vrouwen onder het menfcheli j k ge-

flacht geftroyt fag.

Goon ! boefehieptgj vrouwe beelden
,

Daer het aertrijst uwe teelden!
.

Aioet de boefem van een vrou ,

Mannen voeden f uautarcn

Hoorden wjifoons te baren,

AU men V heyltge gebon

AU*
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* o Den verreejen

Met veelgondenjilverponden I

Sierden, Was denman ontbonden
Van het vïoHweli)\geJlacht.

;
Denatuerlijke fwackheyt der vrou-
wen , ïaet niet toe de geboden haers

|
mans in alles na te kopien. Sulks wil
de wet , haer van Jupiter na den val

I opgeleit, te weten , datfe den man
|

fal gehoorfamen > niet den man haer

:|

Sulks toygt oock de inftdling van
} 't eerftc huysgefin , 't welk gevoegt

I

was gelijk een Monarchi , den man
]

abfoluy* regeerder zijnde , gelijk een

j
Monarch

, de andere hem alles ond'ei*-

I worpen en flavcn. 't Selve behoor-

I

lijk te zijn , raet de fwackheyt der

j

vrouwen. Zijnde Adam door JEva

J

bedrogen , niet Eva door Adam

,

! dien den vrou befchuldigde , 't is ook
noodig dat fy hem als regeerder er-

' kent, op datfê niet weer door haer
fwakheyt cn valt. Daerom wordtfe

.
van den Apoftel geboden het hooft te

dekken, tot een bewijs van hare on-

der-



Hippolytus. ij
»' idrfdanigheyt, en belijdenis van den

•n valuyt naergefprotcn. Sy is door de

uytterlijke fchoonheydt de* appels,

en duyvels ingeven bedroogen: de

jman koft niet verleyt worden , noch

,

jdoor den appel noch den Hang , doch

Ijallcen door de aengenaemheyt fijns

vrous, dewelkhem tot die fchande-

llijke gehoorfaemheyt gebracht heeft.

Niettemin die geen dewelk met féer

(wijde fchreden tot ons allen verderf

heeft voorgegaen , volgt nu tot de

godtvruchtigheydt en behoudenis,

doch te ongelijk, 't Is dc reden niet

vreemt, nadien die geen welk Godts

evenbeelt voornamentlijk toekomt,

in de godtvrucht voortgank vergunt

wordt : doch defen man fchijnt Gode
alleen gelijk gemaakt te zijn, uyt

welke de navolgers als fijn rechte erf-

genamen fpruyten. 't Welk dc heyli-

ge Schrift tuygt met uytdrukkelijkc

woorden , dat Godt een menfeh ge-

maekt heeft, en naer fijn evenbeelt:

dat ftaet St. Paiüus toe , feggende, den

man
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' ö uen vcYveejen

man dekt geen hooft , om dat hy \

Godts bcclt en glori is. De vrou dckl
bet felve, omdat fy fulksniet en isA
Den voortreffelijken Plato heeft het J

felve door fijn fabulen willen te ken

3

nen geven, betooncnde de zielen , enl
lichamen des mans veel edelder tezijnj
dan der vrouwen. Soo dc mannen ,1
fegt hy , welgeleeft hadden , keerden I

die weder tot haer bygevoegt geftarnt,
en wierden daer opgevom, doch leef.

den fy qualrjk, wierden die door de
tweede belKering wijven , lieten fy
dan noch niet af van quaet , wierden,
*t heeften. O wreede ftrafen condi- I

tie der mannen , foo daer een wifTe- I

üngh in vrouwen is ! waer uyt wy I

I
beftuyten dat dien goddelijke Plato

I
de vrouwen tuffcfaen de menfehen en
becftengeftelt heeft. Van welke mee-
iiing-de Peripatetifche fchool niet ver
!**jckt , Peripatus voorgaénde. De

1 vrou is in de natuer een wanfchepfel

,

i ,
alleen voortkomende door de mate-

L riale oneenigheyt. Soo dat de particu-

liere.



I KJ Ls

Jiere natuer nooit ccn ^yrouw foekt

yoort te brengen , maer fpruit uy t de

yerdorventheyt der natuerlijke be-

ginfelcn, de particuliere of fuyvCre

natuur werkt altijt een volmaekt

ij werk , dat is een man. Seer f©et is 't

Jdat men by cenen ouden Joodfcn

I-eeraer leeft, over dë fchepping van

J
man en vrouw* De Goden , feyt hy,

toen fy d^ menfche waren gefint te

maken , namen een groote klomp aer-

de , dien fy lang, met ik weet niet

wat voor hemelfch vocht , kneden ,

,
daer een fekere tempering van de vier

.1 elementaire hoedanigheden onder liep.-

. I Als die maffe , oa eys der faken , een

. i ileel tijts te weyken had geftaen,

%j maekten fy 'er den man af , met eea

redelijke ziel begaeft ; een werk dat

in alle pun&en van volmaekthey t, bo-

ven de reft der dieren , oneyndig üyt-

ftak : en de wijl er ncch ccn deel fpij-

1(
fc was gebleven , wouden fy die mèe

verbefigen : doch vermits dat over-

fchot , voor deerde ftoffe ,
ongcloof-

i felijk

WÊÊ
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2o Den verreejht

felijk verre week , in prijs en ^eerdye1
foo wiert er de vrouw uytgetrocken 1
die onvcrgelijkelik minderden vanl
flechter allooy is als de man; DaeJ
was noch wat fchuym van de vrou
overgebleven , van 't welk de Goden,
om niet een 2ier té verliefen , eenige
wanfchepfels maekten , gelijk als Pig*.

meen *
, Dwergjes , en d'A pen , hun

halve broers. Sulks dat even als de
man te midden derGoden en vrou-
wen geftelt is; fofchijnt het de vrouw,
tufleheri de mannen , Pijgmeen , eh
Apen , te wefen ; ontlenende van de
man eenige beeltenis van reden , en
van de Apen verfcheyde groote ey-
genfehappen

, gelijk ook van de Pijg-

meen. Hier van daen komt het dan
dat de vrouwen , uyt welkers fchuym
de Aep , een fcer vermakelijk dier , is

gemaekt (wetende dat fy tot geen ia-
der eynde zijn geboren dap om den I

man te behagen) van dien tijt af, met
alle mogelijke vlijt , van wel tot beter,

r heb-

^MiVinekens <van een eÏÏe lang.
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HlPPOLYTUS. 21

bben gepoogt te geraken , en door

n nieuwen vont is de faak van haer

ar toegebracht , dat fy al de konfte-

aryen van die dieren foo fiks en op'er

luim hebben, dat iemant al haer doen

fn laten , als fy er op let, felfsalsfy

fich taller beft meynen te quijten,nict

tan enkele Apery fal bevinden te we-

fen , 't geen de verliefde fottebollen

koor goddelikke uytnementheden

ken nemen en roemen.

Voegt hier by voor 't 2. dat daer uyt

jbefloten wort hct gedacht de,t vrou-

|wen dimmer te zijn , ook een wreedc

jplaeg voor de gantfche werelt , foo de

ffelveeenig ontfach krijgt , of tot de

Shooghfte regeering klavert , 't welk

jgefegt wort van Sibilla in 't 3 boek der

joraculen , mi teken van dc lactfte tij—

(den te zijn : als of door de regering,

ivan een vrouw, de natuerlijken loop

I
des werclts gekeert waer. De Schrif-

tucr geeft fulks oock te kennen * feg-

jgendeden hemel met plagen over fijn

volk vaerdigh te zijn , wanneer fy een

vrouws
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Denvernefin B
vrouws onderwurpcne fullen wefeA
Mijn volk, fegtGodt, hebben huli
"Tanden tot een proy verftrekt , ei>

rouwen hebben over haergehcerftl
Hier by km voor 't derde gevoeg!
worden, datfe by onreyne en God ge|
ontheyligde dingen geleken zijn ge|
weeft, foo datjmen gewoon zijnde tcin

feggen , verre zijt gy , ö godloofen^
men oock riep , zijt verre ö vrouwenjrc
haerdoen wiertin openbare gödsdien^j
ften en andere dingen ongelukkig ge-d
houden volgens de getuygemV varJ
Varro , aldus : de vrouw , als men 3
offerhande doet, wacht fich hacrbyj
foo een heylige faek te voegen , oftefl
fien hoe dit toegaet , als oflfè met haer I

nijdige oogen deheyligé otferhandei
fiende foufcetooveren. 'Alfoo verbiet |
éok het cóhfilium van Laodicea de
vrouwen , datfe nooyt tot den altaei

4

{uilen ingaen , waer in fy de ketters ge-' l

lijk geacht zijn.

Doet hier by voor 't vierde , dat al-

les befmet woft Ygeeride felve aen-

raeken,



r HlPPOLYTUS. 2J
:ffaekcn , 't welck fpruyt uyt eea on*

Jgetempcrtheyt, en vergiftige natuer

:

•jioo wanneer een nötemuskaet van een

Melireyne vrou gedragen wort, falfè

^dverdroogen , wormftekig, licht, van

ejeen vuyle en fwarte coleur worden,
dveele welriekende kruyden, foofe in

• dvrouwe klecren bewaert worden,
Jverliefen de reuck en bederven 3 ge-

-•ilijk de dagelijkfe ervarenthcyt leert

:

>jen dit meen ick de reden te fijn , waer-

jom na de gewoonte van fommige na-

alden, voor onreyn en befmet - wordt
^gehouden , 't welk van vrouwen ge-

\ .^'tfaeckt is , ofgedoot met haer handen,

*iOp dat ickU L. geen fabel fou fchij-

jnen te vertellen , liet Sigifmundus ons
. ^jgetuygh. In Mofcovien , fcyt hy,

ifoo veer by geval de vrouweft ('mans

jen flaven uyt fijnde ) hoenderen wil-

len dooden, ftaenfebuytendedeur,

de hoenderen of iets anders met het

mes vaft houdende , en vragen de
voorbygaende mans ofledie willen

dooden. Ten moet oock voor geen fa-

bel
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'24 JUen verreejèn

bel gehouden worden, 'tgeengef^
wort van de maeghden , fwanger vl'
hun bloemen, dewelke foofehaer I
fchoone fpiegels fpicgelén , befmetti
Fv het buytenfte van dien , foo d>
het fclve als meteen bloedige wokio
overdeckt fchijnr te fijn en is dl
njeu, ian men dien vlek daerqualiji

i

afnemen. £ïy lieden dan , die 't gc
!

fêlfchapvap vrouwen bywoont, fui
vttl doen, foo gy bürierhladen niel
neemt * op dat u hchaemniet t'eenigej;]

rijt
, door die quade ongetemperthev:

en fenijnige kracht , befinetwort. I

jyevrotfivenztijn van geen woerde^ I

en in alles onbegrijpelijk.

BY fommige ouden worden del
vrouwen gefeyt in foo grootenj

achting geweeft te zijn , datfe goet
dochten de felve uyt de regeering cri

Republijk te rooyen. Diogenes heeft
dat alleen gewerift , en een wech om
^tfelvein >t werk tefidlen , jjetoont

,

foo
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foo als hy een vrouw aen een boom Êg
hangen : feyde hy, och ofalle boomcn
fulke vruchten droegen.Wy gaen niet-

temin wat fachter, achtende haëï als

onmybare petten , in een Republijk
te verdragen, verfoekende mitsdiettp

dat menfc geen gefag fal bewijfen,fuli$'

wil de pra&ijk en eendrachtig gevóel
van velenatien.By deRuflen wordenfe
onder de flavinnen gerekent, en lijn fq
van de mans geacht , datfe haer onbe-

B " xmn$
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iC Hm verreefen

mint rekenettffóofc fom^ijl metwak
ker metten quaftigeöiftok worden a
gefmeert. En dat onderjde Barbare
wel eer de vrouwen ert flaven inee«
achting zijn geweeftjjtuygt ons Ari4
ftoteles,en waren fy v$n eeniger waer-l
de, foumen vooreerft haremaniereiJ
en per(bon aenmerken , maer \rt^\
gendeel , nadien de cene vuyligheyd
door de andere gefuyvert wortj
neemtmen eerfl; het huwelijks goetJ
daemaér de manieren in achting , fiet I

Plautus*

JD< huwelijksgoederen zijn blanketfels

vandefomen
In*é*vbe[heeytgelaet.

. vc WQUwé&.Qnb.equaem te zijn om
*fl^<ettfi ver^hwn , Mijktgenoegh-
aem

, -datje niet waerdigh fijn geacht

ap bacr kinderen te regeeren , die
diagram nooith^cmpederJijk, maeral-
tijt^bocr vaderlijk geflacht volgen : en
tjadetBael wy mceftentijt; een foon

&o4»JWwier.heeten, noemen hem
r - noch-



HlPPOtYTUS. $J
nóchtans nooyt fonder vader. Siet M\

Horatius , B \

De denght des vaders blinkjn heeft 9 en
j

goede Jchepfelen.

Wy flaen dan den naem van moede*

over , als geen macht in hare kinderen J

hebbende: het welk Heraclides Pon*

tinus , niet fonder oorfaeck, in de allc-

gorien van Homerus aangemerckt

1 heeft , dat Homerus gewoon was va*
j

derlijcke bynaminge te gebruyken » |

en geen by hem gevonden te fijn , van
! den moederlijcken ftam genomen.

Doet hier by voor 't 2. dat het

: mannelijk geflacht van de mans afko-

mende, de mans, van 't vrouwelijk

geflacht, uytfluyten, fbo ook dc
fufters foons , de foons fluiten haer

moeys kinderen fonder wederleggen

uy t , als voortgekomen fijnde van een

oneedelder ftam.

Voor't 3. Datfe niet noch gekoft

hebben , noch kunnen te weeg bren-

gen fonder het gefigh des mans , oock
niet wettelijk geobltringeert worden %

B z hier
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i 8 Ven verreejcn

hierin gelijk fijnde die gene dewëlc&e

by ons fteckindercn genoêm't worden,

fekere mfame boeven,, als niet ver-

ftants genoegh hebbende om haer

goederen wel te adminiftreren , uitge-

nomen die, dewelke tot haer ongeluck

onder het gebiedt van fommige te

neuswij feouderen vervallen lïjn , niet

denkende op haer voorige tijt , te

veel vandefelvebegceren, en die dan

op 't hoogft verongelijkende. Doch
bm tot het voorfte te komen, fèyt Ca-
to aldus--: onfe voorouders en wilden

tiiet dat de vrouwen eenig ding > felf

in'tbyfonder , fouden doen, (onder

autoriteyt, ftaende inde macht van

hare'vaders, broeders, en mannen.

Welke niet alleen in de trouwende fö-

lemniteyten, of plechtigheden, plaets

Vint 5 maer ook vereyft worden in de

wettelijke overeenkominge van dien.

Doet hier by voot't4. datfe eer-

tijts onbequaem geacht zijn geweeft

tot erfgenaem,door de wet van Voco-

nius , welke Cato felf fegt op 't hoog-



li lf r U L ï 1 U i# <u s}

fte aenbevolen te hebben , wiens in-

hout Cicero met uytgedrukte woor-
l
en te kennen geeft : Voconius , fegt

y, heeft beveiligt , dat nicmantna-

derhant een vrouw of maegt erfge-

naem zou maken. Daer is niet nutti-

ger C gelijk Sextus Caecilius fpreekt)

dan de ftemrijke inftel der volkeren

,

welke is om de fucceflïe of navolging

der vrouwen in verftorvene goederen

af te weeren , te weten , op datfè niet

al te heerfchende over de mannen fou-

den wefen. Dat den vorft Juftinia-

nus het felve heeft willen veranderen,

is onredelijk, als of fooveel dappere

en voorfichtige mannen deonbillik-

heyt van dien , voor hem niet hadden
kunnen merken. Doch het is dien

vervrouden vorft te vergeven , die

fulks niet foo feer uyt fi n felven , als

wel door aenraden van fijn vrouw
Theodora, verandert heeft.

B
3 Het
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§ 6 Den verreefin

Het bedrog der vrouwen*

GElijk als Godt de mannen wjjs-

heyt gegeyen heeft ; alfoo heeft

hy d<e vrouwén gefcherpt om quaet

en bedrog te bedenken ; welkerskun-

ften gefcgt worden vergiftige tove-

ryen te zijn , bedriegeryen , duyvei-

le ydelheden , haer woorden roet met

honig befmeert , gruwelijke valftrik-

ken voor die ptierfteke malle vrouwe

gekken* Soo dat Propertius feer foet

fcgtt v

Met liegen kunt gywel, en valfi treken

. aardig*

Doch vrouwen alderbefi totfnlke din-

gen vaardig*

De vrouw heeft haerman eens be-

drogen , mét onfè fchade , en be-

drieght diemoch dagelijks met veeier

fchade, wie zaldan oytverfekert zijn?

Ick beken dat ick mijn felven, als al

te geloovigh , haér getrouheyt foü

willen Overgeven , maer (ik fciïacmt

my te feggen,) de droeve exempelen

heb*
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HlPPOLYTVS. $f
hcbbengcleert a geen vrouw trouwge-
ffioegh te zijn , diegy fdndernadenken
^betioufi. En is 't niet gebeurt, dat *

foo waflneer fy de mans, met geyle

raooidtér* , t$tVer wil en welluueii

|lritt#eH$e, ég nochtans niet te weegh
l^p|?ri^*deif (fëker rechteJ^Hennén)..

j dèfelve belcnuldigde, als> of haar grote

eerbaarheyt yan nen lafl Kad geleend

*t welk de heylige Schrift tuigt , hahj'

delende Van Jpfeptte ^*srelfce, in|
dat hy cMmaehvan-nj'n vrou t<9rmf3
üapeïfverfocht waer , te onn$fel lijn*

de om verleyt te worden , affiaflt

deed , .heeftfehem niettemin byhaer
man, over 't geen daer fy/chuldigaea

was , befchuldigt , foo dat hy in 's le-

vens gevaer quam. De heydenfe
fchriften fijn hier vol van , riftefl vaa
exempelen met fich fiepende. Mea
fcghtdat Hippolytus het leven, do9*
iEfculapius, de foon van Apollo , we-
der gefchonken is , cm dat de Göden
zich erbarmde over fijn geval , weter*.

de dat hy te onrecht van fijn ftiefmoe-

B 4 der
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De# verreefen

der Phaedra bcfchuldigt was\ dewel-

ke , na datfe hem op 't oneerlijkft had

aangefocht , en verftootcn wiertj

niet fondes^fcharpe herifpinge , (dê

min in een doodelijke haat verande-

ïende) gafiy haar man de faak in te*

gendeel te kennen* Teriftis , de fbori

van Cycnus , is 't lèlfde ook gebeurt,

fijn ftiefmoeder Verachtende, die hem
tot byflapen verfocht* 't Selfde heeft

Belleropnontus beproeft , welke by
.

J I naar.

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

28 D 8



HiPPOLYTUS. 55
naar op een felfdc manier , door An»
tca> de huysvrouw van Pretus , om-
hak quam. Peleus heeft dien dans

mee metondprongen , door Hippo-

lyte,de huysvrouw van Acaftus. Meü
fegt ook dat Hippodamia > doen Pe-

lops haar wechvoerde y onderweeg

dorft kreeg, doch valfchelijk * maar

alleen op dat hy van den wagen fou

gaan , om water te halen : hy nu ver

in't velt zjjnde , heeft fy den voer-

man Mirtilus totoverfpel aangefocht,

dewelke fulks weygerende i by dm
wederkomenden Pelops befcLuldigt

wiert , als of hy het felve had derven

beftaan. Pelops dit qualijk nemende*

"heeft hem in de naaft gelegene zeége*

I wurpen, uytfijn naamMirtoumgf-
noemt. Welke hiftory niet feer ongci»

lijk is van Fauftina, dochter van Maxi*
miliafius , huysvrouw van Conftantt*

nideGroote, dewelke haer flieflbon

Crifpum foo bitterlijk by haar man
befchuldigde > dat hem den vorft , in

de reft göet > met den doot geftraft

B j heeft*
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fi Den verreefen ,

f neeft, welke niettemin dëwaarheyt

I daar naar vernomen hebbende , fijn

I yroüw gerecht heeft.

| En is *t niet feker dat dit flimfte

f gedacht aller gedachten vermaek

khept, als 't de gelegentheyt aanbied,

den mans te bedriegen : waar van

Apuleus een ongemene en fchoone be-

>"wijsreden bybrengt > van eender die

haar in 't bywefen van den man liet

afrechten , doen fy haar man , met

i iïjtï hooft in den ton ftekende , en
*

ft lichtbyfich hebbende, om met een

• pbtfcherf het vatte fuyveren , door

ceti hoerachtig bedrog gaande hielt,
%

'Wijdende dat cüt en dat wederom met

"den vinger fchoön gemaakt moft wor-

den ; heeft dien focten treufelaar , den

"överfpeelder te weten , op de kant van

~1?Vat> over haar leggende , den tim-

merman met hotens gekapert. Mar-

tiale bèfchrijft een ander meefterftuk

^Tart een vrouw

:

Hoe Fahahf MtchtuBppett,

jMstiiHlkjfsfó * doftm kliffen*
-



HlPPO LYTtTS.
J.J

In het bjzjjn van haar man>

Soudenflrancien :greep eenfieltjen

Kuftèn hjkjjaar tweede zeteltje ,

En metfoentjes nu en dan

Opgehoopt yfontJy dien boden >

jili Cupido die degoden

Ouesl , naar Mtchus , die 7getal
Van de kasjes dubbelt maakte ,

V Geen de vrou aan t herte raakte i-

Na t weèrfenden. ïJyü mal,

Malder dan degroot\{lefitten ,

Dtefich Ultjkjaat bedotten :

<>/fIs de andren , bjfijnwijfy
9
t Hart vanfuli^een bcefem kneden*

Doch kon yder netten[meden

Als Fulcaan , hy -wrocht eenJchtff

In den boom vanJtjn kaflooren y

Dat ^tgewas niet deurfeu boorenz

Maar den halfgejloopen Deen
'Biddaar voor , wantfijne ojfen

Raakten nimmer hier aan
y

t loffen i

Holldntgafgenoeg alleen;

Dat het felfde hier genoeg/aam gé-
\

beurt , is niet dan al te fèker. Doch
\

dit bedtög fleept dikwils qüadër ge-
]

B 6 vol--
- \ 1 L^. <*A
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$ sDen verreefen

I
volgen en rampfalige uytgangen met

\ fich, alsby 't voorbeeltvanpomini-

I ca bleek : wiens geyle en onzedige

| hertstochten fy er Moeder , met de-

|
lè woorden , te kennen gaf : Ik en

I mach niet langer alleen leggen , onge-

|
trouwt leven , ik ben volkomen ge-

j
fint mijn jeugt en fchoonheyt niet

L laqger te fpillen , en weg te werpen,

j
Waar op en Moeder en Broeder ten

I laatften een perfoon, met'er volko-

I

men finlijkheyt
, opdroegen , en in 't

I

houwlik beveftigde. Doch bevint

L in 't korte dat hy een dertcleLais, in

plaets van een kuyfle Lucretia , ge-

I
trouwt had. Hoe meer vriendelijk-

|j

heyt hy er bewees , hoe meer fy hem
[
verfmade; 't geen hem ook -

x door
een teering deê verquijnen ; waar door

. fy nem te minder fetten mach , om
dat fy , door fijn heftige fiekte % de

j|4>enöorlijke minneplicht niet kreeg,

j

l $po datfe haar luft , fander na'er man
u GWtefién, buytenshuysgaet boeten*

Dus trachtftc maar omhemYankaac
tv.V; *

1 a
.* té
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HlP!*OLYTUS. $J
tc helpen: 't geenfe, met'er kamer-

mey t , omgekocht om vijftig ducaten,

uytwerkt, met vergiftin warmoes,

datfe haar man, onder fchijn van voet-

famefpijfe, geeft. Waar van tcrltont

fticrf. Dustrouwtfe, na twee maan-

den, een van 'er pollen, foo ondeu-

gende als fy. Hy geen hoorendragcr

,

als 'er eerfte man , wefen .willende >

kluyftert haar, met haar luftvallige

begeerten in een kamer;alwaarfe even-

wel de gelegen thtyt, om met dees

cn geene te boeleeren , wift ia acht te

nemen. Invoegen dat fy defe, als'er

eerfte man, fou vermoort hebben;

indien 't ongeval van 'erkamermeyti

door oneerlijk mallen in de kraam

gekomen, en 'erkint, foohaaftals't

gebooren was, verdronk, fulks niet

belet had. Waar op fy , by den Rech-
ter , met eerule faak van 'er

J
uffrouw

bcfijt, en te {amen ftraf dragen. Sulfc

een mach den dach met recht wel ver-

vloeken , doen hy foo een Hydra tot

lijn bedgenoot verkoos, afgerecht

zijnde

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

28 D 8



3 8 Den verreefen

zijndeom , 't geen fy haar mans fchuljft

dig waren te bewijfen , andere hg»
feljde te betoonen, hebbende voo»

' fiaar boelen een aenminnig ocg , cnJi

duyfent fuykerfoete reden : docbi::

voor den man roet met honig ge-Jr.

fmeert: gelijk de woorden derhoo-J;

velingen; onder welke ik ook geloof!

het felfde meeft in fwang te gaen.Daarit

zijn die hooge hoeden gevonden, oog-
\

;

fchijnlijkom dat het wanfchepfel daar \

onder fchuyleïide, te meer fpelens t

fou hebben. Doch dat het flimft is, i

men weet voor ftilks geen raat : is dit w

jong van haar gepleegt , de ouwe da- t

gen doet de geheugenis van dien , daar ï

na hygen. E)e tooy fels en fierfels zijn t

foodanig, als of men noch te vryen i

ftont. O varkens, geen medelijden ij

met de amie ïhanneries hebbende,
\\

dewélke fteets lcK>pen
J

öi"draveni.om &

den pracht van dien gaande té hoiil \\

den t fli dat rtieeris , hen den weg na H

,dert hemel , vot overhangènde ftray- |t

kéfrtódöottiéti , bef^aarli/kgenoég, \\

door



HiPPOLYTUS.
> door die uytftekcnde hoornen (de-

i v/elk in den dookiil: gelijk het haar

i niettemin groeyen) veel mocyelijkcr

imakende , de felven ook ten fpot ftel-

slende, voor foo veel duyfenden men-
j-lfchen, en deugnieten van duyvelen.

i-lDoch fy hebben rekenfehap te geven

ijvan fuik een deerlijken transformatie

ik of verandering; ja mogen met recht

J -|als tovereffen geoordeelt worden: ma-
irjlcende weerwolven van haar mans

,

ja dat llimmer is , die ftellende in groot

gevaar van haar leven , 't welk beur-

de , foo wanneer fy , de een ofandere

ijdt , quamen te vervallen onder de
landen van de hoogduytfe rechters,

I die foo geeftig met de tovenaars en

^{kollen (dewelke op beefemftokken

,

• gelijk hier de kinderen op eenhoute

h& paart , de fchoorfteen uytrijden) we-

3oD ten om te fpringen,dat men daaf boe-

\$ I ken van fou fchrijven , ja duyfenden

,

als ieder fententie Lcftont in 130 Ar*
ticülen, elk volkomen om de mifdar

digerte vefdoemen $ feker fy waren

doodt
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4o Den verreejen

til doode Iuy,want wie en fou niet fwce->t

ren dat het een tovenaar , of duyvclBj

llMfr ofweerwolf waar, hebbende op fijal

hooft twee hoorens.

Voorts heeftmen ook gefien, 'tgee»

tf j
alJes overtreft , dat fy haar eygen kir^l

Wam deren ook (beken tc bedriegen en orale

mmi ^als te brengen > trachtende veel erftin'

Hjf4| beuren. Hiervan faj fekcre moeder!,

aan haar foon , om veel voorvallen I

! voorby te flappen, het bewijs zijtw|i

Defe weduwe , verflingert op een».

J» jong Edelman , ontdekte haren on-1,

matigen brandt, die haar verteerde Ji
aan hem , om haar onkwyflc begeert»

,

te ver/Zadigen. Doch hy volftandigJj

- I weygerde fulks, met kracht van woor-IJ
den, als ten hoogden aan haar foon ,»

I ,door vrientfehap verplicht, waarop!
fy antwoorde , hem alfoo te bemin-,§
nen , datfè om fijnent wil niet en 1

vreefden te haten , en te verliefën , foo 1

*t nodig was , die , die uyt haren buyfc |
tc voorfchijn was gekomen. Waarop

h.WF door lang tegenftaan, gedrongen I
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fis, methaartè bcfluyten, haarfoon 11
I te vergeven, en haar dochter dron- ||
{ ken te maken , om van hem te laten | i

gebruyken, om met haar ten hou we- ? i

lik te treden: doch op conditie, dat flï

I hyby fijn fchoonmoeder , tot vergel-

I ding , foo was 'er begeeren , acht da-

gen voor de bruyloft , moeft flapen*

Dus wort dit moortbefluyt volbragt,
j

Ij

cn vergeven zijnde > gaf de moeder v i

ï felfs hem wel i oo fteken met den pon- !

6 jaart ; en hieuw hem armen en benen 1

j

i af, ontftak een vyer , en deê in 't hete
j

water, het bloetftelpen, endafge-

houwen leden afwaflen.

• Dus kreeg dit duyvels wijf haar geile

Infl geboet y j

Met d'erf des Soons> vol vloekt door
9

t

offeren vanjijn bloet.

Gy rijke wejen dan vermaan ïk^ houd

h handen

Van boofe tafelen mvs moeders , die

flaa^ branden

Voor tJaamgemengt vergift.

ra
BS

De
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Defhaffeiryder vrouwen.

T> Ien wijfen Poeët uyt Phrygia « \

JLJ voorfichtelijk vermanende , ged
I biet alfoö ; betrouwt een vrouw hefcl

j
geheim in geenderlcy manieren , wadil

1 den aart der felver is licht, 't welkin'tl
oude fpreekwoort waar is : te wcren,|
dat een vrouw en een fchoot nietbe*!

| , trouwt behoort tfi Woeden om datfe
j

^ y van eén onfeker gemoet is : en dat ge* -I

j

mednlijk het geen t wtlk in den fchoot I
leyr , afe het van den overent-rijtende 1
vergeten wort , komt te vallen. Sulks l

h loch^nt die vrouw niet van haai fel- J
'

ven , door Plautus ingevoert a
. Met l

j
recht wfcrden wy altemaöl fhapftew
genoemt , en men fcgt hedensdaags ar

dattcr rtoyt eenige ftomme vrouw ge-
\\

l vonden is. Van gelijken in de Comé- |
I die genaamt Cifdlaria , fpreekt een* I

I der onder den naam van een vrouw 1
I aldus : wy zijn uytnement fnappig, 1
l wy fpreken meer als ons betaamt, f

Paar-
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rlIPPOLiTDS. 43
Daarom heeft Portius Cato met recht

iider die dingen , waar van hy berou

had «. dit een geftelt : dat hy te eeni-

ger tijdt een Vrouw iets heymelijks

toebetrouwt had : en daar zijn voor-

] waer veele dingen in de natuur en re-

? delijkheydt die luiks betuygen. Wat
ibetekenen doch de namen der deelen

idesWerelts genomen van Vrouwen,

>
{
(gel:jk Afia van Nimpha , Europa

Ivan A genoris Dochter , Lybia van de

'(Dochter van Epaphus,) anders dan

idat fy dcor haar fnappen en greptfpre-

iken degantflhe weielt vervullen Het

s gedenkens waerdigh , 't welk men,

^olgensDemocritus,fchrijft , dat èen
:Vrouw in haar flaap de begane din-

gen verhaalt , foo een Kikvors , ofwil-

e Entvogels, ofNachtuyls tong bo-

en haar hart gclcgt fal ?ijn, en (co

ta-jjang gelaten , tot dat defelve warm
'wordt;welke fiak daarom in de Vrou-

wen meer plaats heeft dan Mans a
, om

atfe van natuur tot fpreken en ant-

woor-

MiraL infijn fentent.

3
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44 JJtH vcYreefin

woorden vaerdig zijn/waarom ook d i

voorverhaalde Dieren felf in de nach: J

klappig, hier in met de Vrouwen ov9
een koipen. En dcfeoórfaak brengöl]

de Rechtsgeleerden onder andercB
by a ils welke zijn regens depofleflw
der Vrouwen in leengoederen : omi
datfeonbequaam zijn door haar fhapl

pery voor te komen de uytbrenginj ii

van het geheym 3 welke dingen alt»
famen zijn tegens de natuur des leensl

Uyt defe fout heeft by de Romeyul
nen fijn oorfprong genomen , dat del

Vrouwen delleutel van deWijnkeÈ-l

der niet mochten hebben, noch del

fclve drinken: 'twelk feker Raats-I

heers'Vrouwe euvel afgenomen wiert,j

om datfe onder 't vat Wijn had ge*;

dronken , want fv wiert, door haai*

Mm met een ftok doot geflagen , van

welke misdaathy even v/el vry gekent

wiert:en by vonnifïe een andere vrou-

we verklaart is geweeft 5 haar huweliks.

goet verbeurt te hebben , om datfe

buyten >feten dés Mans meer Wijn 1
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HippoIytus. 45
;enuttigt had, als 'er noodigh was.

riet fou te vreefen geweeft zijn

1

latfe alles voor den dag fouden mo-
: ;en brengen , felfs de geheymenif-

:
en van 't bedt , "t welk ongetwij-

èlt in onfe Vrouwkens gebeurt , wei-

se in buer-wijfs kraam, vrolijker

\ïs recht toe, en al te feer van den

?Wijn begooten , gewoon zijn niet

Anders malkanderen te verhalen , dan

ide omhelfinge haars mans ,
a verfeit

imet ongemene geneugte. En waarom

ifou den Apoftel Paulus de vrouwen

Itijt met hant en vinger ingeparft

Rebben , datfe in ftilhey t fouden le-

en , en fwijgen , ten fy dat defen aart

toet te veel fprekens befmet waar ge-

n-weeft.

iO Napels roemt nvry, enJtngt Jupijn

eenfang ,

ant mve Wijfjes xjjH maar keeltjes

ronder klank^

zSiet hier vandetien uirmakclijkheden des

uwcliks , in de Fan-tijt.

JDc



4<? Den verreefin

De onftantvajligheyt ètk ongctrotrwbey

der vrouwen.

HEt oude fpreekwoort (egt, mep
reden en onderfoek gewapentfj

gelooft geen Vrouw fchoon dat fjjm

doot waar , want fy zijn altijt onftantH
Vaftig , haar befluyt is foo veranderlijlH

als Eurypus, haar gedachten zijn iifl

een dag, en uur, ja elck oogenblicm
verkeert, en nademaal daar niet otïM
fekerder blijft dan een zeegolf, is dim

n

nocht ms ftantvaftiger dan die ge-J;

trouwheyt der vrouwen. U liefller

vriendin zijnde , wortfê u grootfte

Tyandm-, en haar genegentheyt wel-
ke fchijnqils tot u te branden,verkeert)

in der yl in een doodclijken haat , loo

datfe hier in deSonneblom op' t hoogft

gelijk zijn, fich dravende naar den

loop van den felve : en fy volgen

den koers van hare ongeregelde ge-

dachten. Nu falfe u aanlokken, dade-

lijk weer met de voetftotên, weder-

om
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HlPPOLYTUS. 47m falfc willen , ten leden niet willen,

j&odanig dat iemant liever het fchrik.

eelijk ongeval van Tantalusfou begc-

en te wenfen : dan dus van haar be-
t pot te werden, 't welk a Perf. Satyri-

:us in defe vaerfenfegt

:

Strak* fihwwtfy kroon enJiafy en foekt

een ander loHjs y

ir,; ^reukt haarpallew-krans : nu vliegt

fy met gedruys

*¥eer naar V verachte bedt , dus was
'tgetal der mannen

tTot acht m vijfjaar tijts.

En dit is een van die redenen, wel-'

*fê& Baldus en andere bybrengen,waar-

'om dat een Vrouw van de cifFenis der

"leengoederen uytgeflooten wort. Om
•deonftamvaftigheydt, feythy,van
aer keur , welke driemaal in een uur

Xeraadert : foo worden dan de Vrou-
wen niet te onrecht , door goet recht

an de macht om yemant te befchul-

üigen, berooft. Want het betaamt
at een befchuldiger vaft enfeker fy,

noch
Perf, infijn 6. Satyr.
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4S Den vetreefèn

noch veranderlijk , noch aflatig vj

de bcgonne béfchuldinge. Op dat'm
lbo het geloove van den welke een g. i

tuygenis afgevordert wert , nietw
wankele : maar de natuer der vrov

wen is veranderlijk enonfeker, welj

kers beft u y t , Dioclerianus en Max»
minianus feggen , maar voor een ooi

genblik tczijn.

Noch ten dient tot voorwerpinge^

dat fyom haar , en de harens ongelij 1
te vervolgen, recht hebben ; want bol
ven dien dat fulks door byfondeim

gunft vandefelve is ingcvoert, fow
men kunnen antwoorden, haardaarlt

om tot fulks recht te hebben ,om dat]

fe niet lichtelijk haar begonne befchuk

dinge lullen laten fteeken, als welke

het quaat haar aangedaan , niet wel <

vergeten , en begerig zijnnaar wraak.

: Ttrt helpt ook niet een weg dooï

exempelen van goede Vrouwen te ba-< l

nen > den welken dit wel gelukt is:

nademaal dat fulke dingen gehouden r

'

behoorden teworden voor feltfeam éa

'

mira-^
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i tmiraculeus , maar defe moeten niet al-

tijt aaugemerkt worden, om dicswil
[

dat het gene , 't welk felden gebeurt , K
j

voor geen regel kan verftrekken: daar- Ei
om hebben de Rechtsgeleerden voor

goet geacht , geen vrouw te gelooven

die fegt datfe verkracht , ofvan iemant

gefchaakt is. Sy wort ook niet geloof?,

die fegt met de doot gedreygt te we- I
j |

fen , ten zy fulks door andere getuyg- i

• Jreden anders blijkt : gelijkmen ook
j j j

niet en gelooft den eed of beveftigin- 1

:A ge van een Vrouw die fonder ande^ i

ren bewijs vcrfekert, den man met
'^mhaar vereenigt te zijn van trouw: wel-

* ke dingen , gelijk fy ten goeden eynde i

J

al te famen door borgerlijk recht te-

I
gens de vrouwen zijn ingevoert,heeft-

1

j men a!(bo door het felfde recht eenig
:

t behulp voor de haaftigeonftantvaftig-

'heytder felve, gelijk daar is de privi-

legie genaamt het S. C. Velleani , op
dat niet alfoo de fwakheyt van den
vrouwelijken aart gcrake tot verderf

van hare goederen. \ II

C Soo
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Den verreefen

Soo befluyt ik dan met de Heft
Fcrvillc : die dc natuer der Vrouwe»
onderfocht had ; dat eene fchoorlc

Vrouw een Chamilioen is, eendiA
dat alle oogenblikfich verandert > ei »

niemant , dan daar 't by is , bemint. »l|

Sy is een Pyraufte , een dier , datfcij

hatende de matigheyt , geen geluk^

Irige dood, dan fieh felven in de vlaroiij

me der welluften te vernielend

wenfeht.

Sy is een Sprinkhaan , die gedurig
:J

door een aardfche blintheyt, naar dal

aardfche bloemen fpringt.

Een Syrena , die met 'er betovei

rent en aanlokkent fingen , dc groot-\

fte diepte van Sicilia voorfeyt.

Syiseen blakent vyer, datnoyl

VeArant. Waarby Carandelladit'ei

aanfchakelt : een vrouw is op ftraaj

e$n Pauw , in \ venfter een Kapegay

een Aap in \ bed , en in 't huys eei

Duyvel. Waar op eener , dat de vrou

wen finnen niet zijn om na te (peuren

dit laat ontvallen

:

Seei
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HïPPOLYTUS* ft'

Scerweynig trouw

Is in de Vromv

Te vinden y of te merken.

4 Gout wort in % vyer

,

Door laflen 't Dier

Beproeft. Den menfcb bywerltfie

En ommegang.

tJfyCaarfchoonje lan<r ,

Ja hondenjaar hefteden ,

Soofal 'erfin

Niet merken in \

Door d'ongejiadigheden.

De Vrouw is een machteloos en on«

weerbaarJ'cheffel.

EErtijts a was het veel onredelij-

ker een Vrouw vermoort te heb-

ben dan een man , om dat een vrouw

van een onfterker aart is , en fwakker

om haar te verweeren , als welke door

te groote vreefe, felf in een kleene

fwarigheyt, onmachtig is; bevende

gelijk de kiene kinderen voorde fcha-

duwe vaneen licht beweegt riet. En
C z dit

a A.-ijtot. Probl. eert. 29.^11. text.
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dit is;dereden geweeft,waarom hetdL
Magiftraat niet gcoorloft was haaE
huysvrouwen met fich te nemen ; ero
Tacitus afcgt , dat Scverum Cscint
namgoet gevonden heeft, datgeeni»
ovetheyt welk in commiffi wasf dJl
vrouw met lïch fou nemen , hy geeft^
diereden: Nadien eenijts niette veMi
gcefs voorgoet geacht isgeweeft , datj
geen vrouw by de bontgenooten oÜ
uytheemfche natiën foude gevoerti}
worden; nadien in den fleep der vrou- ]wen was

, 't welkde vredemet over- 1
daat , en den oorlog met vreesfeelem- 4
merdcVoegt hier by,bdatde vrouwen l
met alleen vreesachtiger zijn , maar 1
ook onweerbaarder, foo datfe haar l
felven dikmaal door ongeoorloofde I
middelen tekort foeken te doen. De-

1

fe verhangt haar felven , een ander '

fterftdoor een geftroopte kling , de
darde roept de diepe rivieren en kan-
tige fteenrotzen tot milp.Phedra worgt

haar
a Taiit. in't %jaarkek. •» *•»/> oèoek
de ziele.

van
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1

se

HlPPOLYTÜS.
5}

foar elders. Dido doorfteekt haar.
Here werpt fich van den tooren Se-
ftiaca. Sappho valt van de rots Leucas.
Den wanhoopende Pfyches had het
felve mee gebeurt , * ten waar fy door
feker wederomroepent geluyt weer-
houden waar geweeft. En by Hora-
tius fpreekt de maagt Europe , by
fich felven overleggende wat dat fy
kiefen fou, aldus:

Wat toeft gy Charons boot in Stix ver*
vuylde baren ,

Bedwelmt door 't naargehuylrlcr uit-
geleefdeJcharen ,

doodeljjken damp te nadren. KhJI
te telgen

Van dees verflorven efeb. Ofwilt gj
V hooft verdelgen

Van een vloeckwaarde rots, ofhtmeU
hooge klippen >

Soo geeft h op de wint van Eools bollt

lippen.

Soo konnen dan de vrouwen geen
maat in het leven houden , haar gc-

„ , , ,
C 5 fwin*
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^4 ÏÏen verreefen

fwinde begeerlijkheden ftrijden ttM
gens de redelijkhey t. Dingen die fyfl

eens gevat hebben , voeden (yom deDj

fwakneyt hares verftants met een ge-d

harde hartnekkigheyt : meeftentijdtbl

geven fy de genegentheden plaats , be-J

waren die Zorgelijk y maar verftooten
|

of verwerpen die fwaarlijk. Of fy I

minnen uytnement , of haten opi

't hoogft , ioo dat by haar geen derde I

te vinden is, gelijk Mimercus fegt.i

Sy trachten altijt naar 't hoogft , eni

fulks met .een groote begeerte, fooi

datfe om 't fclveuyt te voeren , haan

eygen kindel-en niet fparen, gelijkj

de Tragedifch rij vers ons door het

exempel van Medea keren. Houdt-

men haar in huys , rafen fy gelijk del

dolle honden , geeftmen hen den I

vryen toom, zijnfè ftraf , eergie*!

rig> hijgende naar het opperfte ge-

1

biedt : fbo weynig kunnenfe de goudf
middelmaat houden : dat foo haar al-

les van de mans toegelaten wierd , fy

poch meer fouden willen, Nooyt

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

28 D 8



> ^ kunnen fy een maat ftellen , hollende

• gelijk de toomeloole paarden in haar

eygen verderf, 't Welk Cato gefegt

'

heeft in fijn Oratie , welke is voer de

wet Oppia : geeft de machteloofe na-

\
tuur en 't ongetemt dier den vryen

"! toom, hoopr datfe die fullcn mati-

j gen. En een weynig daar aan : de vry*

|
hcyt van alles in de toelating , foo wy

] de waarheyt willen feggen, bcgeeren

j
fy. Hoe ? meent gylieden dat de toe-

J lating van alles, en 't verlofom haar

mans alles af te vorderen, haar in de

\ bepaling van ingebonden tfteyt fal

' kunnen houden t foo haaft fy haar

mans in machr gelijken , fullen fy 1

,. de overhant hebben. 'tSclvc blijkt in

Semiramis , Jaar Ninus , Koning van

Affyrien, uyttermatenop vcrnibbelt

was, welke, doorliftige aanlokfelen,

verkreeg een dag in volle oppermacht

den Schepte* te fwacyen : 'tgeenhy

ook felfs liet afkondigen : doch dele

macht behaagde haar foo, datfe haar

hellebardiers beval , den Koningh te

C 4 door-
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5* Denverreejcn

doorftcken , *t geen aanftontsgehoor-

faamt wierd. Soo is 't dan niet beter

,

dan dat haar malle begeerten gefmoort
worden cfoor het goetdunken der
Jtiannen , op datfe daardoor mogen
weten en gevoelen,haar alleen te beta-

men den mans onderworpenen te zijn.

Deteerheyt der vrouweft.

GElijk een man genoerat is van
fterkte en deugt , foo is een

r : M vrouw,
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Hippolytus. 57

Vrouw > naar het feggen van a Varro ,

genoemt van de teerhey t. De natuer

heeftfe teer voortgebracht, fwakker

van gemoeten krachten. Sietde b Hi-

ftory-fchrijvers, wen fy de tcerheyt

en luyheyt van haar Soldaten willen

te kennen geven , noemen fy die ver-

vrouwde. SoofegtEnnius, ó jonge-

lingen , u boefem is ingenomen met

een vervrouwt hart, c Sefoftres , Ko-

nink van Egypten , wen hy eenige

volkeren fonder moeyten of bloedig

gevecht overwonnen had , rechten hy

palen op , waar in hy de (chamclheyt

der vrouwen liet fnijden , willende

door 'tfelve te kennen geven, datfe

vervrouwde waren , en gantfch fon-

der couragie. Om datfè dan onbe-

quaam zijn tot den oorlog,^ en' geen

verftant hebben met de wapenenom
te gaan, heeft haar die natuer begaaft

met een bevallig wefen , "t welk hen

foude dienen in plaats van der mannen

C 5 fterk-

a Cafii. in fijn Boek van de werken Gods. b Arift.

in > % Boek non de Dieren, c Herad. int 1 1 boek>
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$ o Den verree'jen

I fterMieyt,cnvoorfchilden, degens|
1 ipiejten ; haar vergunnende door eenjj

§ b^Valligheyt , encierlijkheyt demansjj

I
tfi

verwinnen : waar voor den verJ

j
Vrouwden aAnacreongewilt heeft dat

I ajles foude wijken. Hoe is dan dea

|
Vipuwelijken ftrijt, wat voorwape-
neii ? iemant de oogenuyt het hooft ;

j

te halen b
, in 't haar te vliegen , te

I krabben , bijten met die oude wape-

|
nen c

, als handen , nagelen , tanden.

1 Daarom wort Venusvan Jupiterbe-

| flraft deen (y gewont uyt den ftrijt
|

|
quam t

O dochter! *t voegt u met y Gradivns
moortgeweer

\ Tefivaeyen : plant de min y door Godt
Ctqidoosffeer

^

En leer wijflèlijk onthout dien

|

©verwijden Salomon de vrouwen van

f
de fpies , of flinger , maar brengtfq

tot de fpinrokkem Defe zijn haar velt-

tekens»
a tAntcr. van de vrouwen, b Terent. in Eun+
cLucm

t d Homer. lü*d. ƒ.
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" HlPPOLYTUS. 55
4 tekens, en {landaarden , hier roemen |'|

f fyop. 't Welk a Apemneftra bekent, k
f

f ben een vrouw , enmaegt, fagtvan

natuurgeteelt ,

Vervremt van V wapenttijg : wiens hant

oewoon tot weeld ,

;

* De wreedepijlenfchrikt* Ons voegtgeen

oorlogswapen ,
j j

*,zy/* w y^cfcr^ woly en Jpingeweer rj I

gefchapen.

De Lidiers weder afgevallen zijn- ! I

de , en door Maranes tondergebragt,
j

heeft Syrus haar de wapenen ren paar- • 1

den afgenomen , en defelvegedwon- p
j

gen datfe in vrouwe kleederen fouden
;

'

|

gaan , en haar tijt met fingen en fprin-

, gen doorbrengen , op datfe alfoo van - i

de kloekfte, teere en vervrouwde fou-

den worden. Maar gy hebt dan niet

te vreefen , foo u den ftrijt fonder

heraut (krijgsboode^ tegens de

maagden is aangefegt , maar drijft u

pijl naar voren, en wijkt niet, na*

dien gy altijt de bovenfte fult zijn,

C 6 Y??T
Z&vidi.inHjp*

1

ÜH3

|0l>
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60 Den verree/en

j

Vertoeft ook niet haar aart boort teH

I J??"
1!*11

» fchoon
fy als onverfoene-

I lijk met haar nagelen woet ,
oe]ijk

j
* Claudianus elders (preekt. Ij

I

I De onvwrjichtighejtder vrouwen. -

BOlognius en wil niet dat in \ ma-
ken van Hantverten den raat der

vrouwen fal gebruykt worden, om
[

dat in defelve geen voorfichtigheydt
is ; en « Ariftoteles heeft gefegt , dat
een Stadt van de vrouwen qualijk ge-

;

regeerrwierd ,om dat haar raat mach-

I

teloos b : óm welke reden haar het I
borgerlijk recht, die bedieningen ver- 1
boden heeft, welke fijn van aanficn 1
«n gemeen profijt. Ja dat meer is. I

wierden fy berooft van de aurhoriteyt 1
om oordeelen te vellen, gelijk Paulus Jden Rechtsgeleerden elders feyt, om 1
dat fygeenverftanten hadden. Den 1
Profeflbr Juftus Lipfius geefter ten I
defen opflagh beknoptelijk defe om. 1

' . - ftan-
b

é
CIauai. Fefcen. iv.

,
*<LArip. PQlit. z. defelfdePoto. U



Mi pp o l ytu s. 61
ftandigheyt van. De Man, feghthy,

js tot de deught en regccringe gebo-

ren , van gcmoet y lichaem , iTem , j/e-

ficht, ftcrker, wie men meerder eer

of ontfag toedraagt. In een vrouw
is 't al licht en. (lap ; 't welk meerder

liefde , als cerbicdinge , verwekt. Sy
fcijn van natuuren meer vreesachrig,

als te vreefen , foo dat hier geen ont-

fag en valt. Ineen man is mcdewijf-

heydt en flantvaftigheydt maar in
j

haar arghcyt en loosheyt , ook fwack-

heydt van oordeel , en in haanbeden-

kingen en raadtflagen ongeftadigheyt.

Sy veranderen fe\ en maal op een dag.

Haar gemoed fHjght fêlden tot hoo-

ge en deftige dingen ; maar zijn mee-
. ïtendecl belabbert met ydele en Hech-

te forg, en derhalven niet bequaam
tot de regccringe. Mede de twee voor-

naamfte deugden van een Prince, te

weten rechtvaardigheydt en trouwe,

zijn niet valt by haar. Niet de eerfte,

om dat(è haafl: verfet j en tot medelij-

den bevveeght werden , fy geven fèer U
I lichte

j
Ij
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6% J^tn verreejen

lichtelijk de gunft en genegentheydt

Wat toe. Niet de ander , om datft

Veranderlijk van geeft zijn, en drayen

als de wint. Daar en is ook geen barml
hertighcydt by , als men wel meent*
en dat vriendelijk wefcn , en weet ik

* niet hoe dikwils een wreedt en wraak-
gieriggemoet bedekt. Wat fal ik vaal

de dertelheyt en overdaat feggen ; 't ié

bekent , fy beyde defe gebreken onJ
derworpen zijn , en eer en goedt teul

beften geven , infbnderheyt als fy haar$

eygenjpeefter zijn, en geen toom heb-~;

ben, die'er inhoudt. En hierom is in|

*t jaerlijks verhaal van HeIiogabalus|

als iets vreemts aangemerkt, te wetenrj

dat fijn Moeder * Semiamurica , (daer j

't nochtans ongemeen is, een vrouw]
tot raadtsplegen te gebruyken) tot

j
fulks ingevoert is geweeft , welkers!

meningen hy gewilt heeft dat men afI
foudc vragen , en heeft haar toegela-

1

ten een vergadering van vrouwen te
j

houden. Wacr van genoegfame be-

1

ibideFragrn.Mctm.
x
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HlPPOLYTUS. 6
kggelijke befluytcn fijn voortgeko-

i men , hoe elk van haar moft gekleet

»aen, wie en hoe elk gekuft foude

Sw worden ,cn diergelijken meer van foo

i een aart. Maar a Heliogabalus met fijn

moeder vermoert zijnde , is vooriicn

/.dat noyt een vrou in den raat fou ko-

mmen. Hem niettemin voor duyfent

• iduyvelen wenfehende , door wiens

: 'mtoedoen ftilks ingeftelt foudezijn. Die

eerbiedelijke omheyt en heeft niet an-

ders willen bewijfen door den fabel

van den Godin Minerva, gc^ooren

yt het brcyn haars vaders , fonder

eenig toedoen van den moeder, dan

dat de vrouwen noch raat, noch voor-

fichtigheyt, noch wijsheyt bybren-

gen , en dat uy t defelve noyt een vol-

maakt menfeh gefchapen koft wor-

den, 't Welk feker b Poeët door een

$i vaars , waardigom te onthouden , dus

befchrijfto-

Nadien het vromvlijkjiooft met Jtwo
brejnloos maalt , ,

xLampr.mHeli. b Martianutl

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

28 D 8



y J 6^ Den verree/en*

,

I • LJygantfch moederloos , ujt 's vader

J
vrejn qedaalt. jl

I Sulks heeft den Comedicus a ook
I betuygt , dewij! hy fegt dat de vrq||

[
wen geen hart hebben , 't welk is geer

wijsheyt, aldus

:

Ontbint den macvden riem VAn 7 befin

gemoet ;

|

„ Nut omjich felfs te voen. *tVer(lan\

\ dat veftgeen voet

In'tbrejnloosvckjzeneeL

j
lek eyndig metdat boertig fpreefej

I
woort van 't vosjen , in de FabuletfJ

O aardig hooft hadje maar harfens.. m

De vejnfirj der vrouwen.

HOewel by de vrouwen geen din*

gen zijn welke tot voordeel kun4
\

nen ftrekken,fo weten fy evenwel fou-|

ten ^n boeveftukken, die fy wcDfchen*

te mogen gefchieden , met fbo een i

loofe veyrifery te bewimpelen , als of!

\
fy daar van fchrikten. Sybegeerenge-1

a Zlaut.defold. hft$* bedrijf, i.uytk*
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fien te worden, en fchijnen haar te wil-

len verbergen; het geen men weygert,

willen fy , en weygeren het fdfde

dies te meer. M en komt te voorfchijn

als om niet te fien , daar nochtans haar

eenig oogmerk is , van yder gefien te

worden ; welke dingen den a Poeê't op

't vrouwvolk , onder den perfoon Ga-

|
lathea , feer aardig heeft gefegt

:

De ifieelge Galathe fmtjt mijn met ooft

der boomen ,

1 En vlucht naar V wilgenbos , dochfoekt

't oog niet t'ontkomen.

En een ander fegt feer loofli jlt door

:dcfe vaarsken, dat totdefe faakfeer

wel dient.
'Vluchtgj^ involgt* naar, volgt gy,ick±

vlucht uffoejen ,

Dit 's Dindtne mijn wit , u willen te

verjoegen ,

In weerwilgunfl te bien.

Defc fout blijkt voornamentlijk on-

trent de dekfelen des lichaams, fy zijn

iet een geveynfde fchaamte overdekt,

)o wanneer daar maar een gedaante

van
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van fchaamt is, de vadde leden van*i ïd

teerclicha am d t k k cn fy , foo. datljt
niettemin op fommige plaatfen ontAJ
bloot , gefien kunnen werden , waau
door de bevalligheyt van eenige de^pjt

len , voor yder ten tóón geftelt zijnd™^
door een verborgene kracht de aamrn

fiendeoogen aanlokt en tot fich trekn^ r

cn gelijk wel eer de a Romeynfe vrou«dt

wen met een dunne zijde gedekt%ieiB^
den ; aHoo worden d* onfe gekleet ge-9|

lijk als met glafe klederen , foo 't maattE^

klceren genoemt mogen worden, doorl^
de weiEe noch lichaam noch fchaamta--

bedekt fou kunnen worden : foo i$il ...

dan de naaktheyt deslichaams bedékty» (.

en wort niettemin geilen ; fy wortm
f

verborgen, foo nochtans dat dievanE.

yder lichtelijk kan befpeurt worden J.
gelijk dit veers

:

Lijk^een bedekte druyffich als ondej£myr,

fienlaaty I

Soo blinkt het teere lijfeensmaagts door wt
VJj gewaat.

Hetl;:
a Siet hier van Olaudianus»
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7HlPPO I YT TT S.

Het welk Apuleus foodanig be-

fchrijft, als oytfihilder fou kunnen

1 af-beelden : daar was >
fcyt hy , een

• maagt naakt , en ongedekt van lig-

haam, (bcgaaft met een volmaakte

fchoonheyt) ten waar geweeft datfe

hare naaktheyt met een zijde fluyer

^s*
een weynig befchaduwde , welke on-

derfte ilip een te nic usgierig windeken

op het minnelijkft nu , als brootdron-

Jcen, vech blies, ontdekkende dc
'

J4 blom haars jeugts , dan op het geylfte

'Tveder toedrukte , foo dat hy daar aan

'

als geparft hangende, de aangenamig-

f
heyt van dc leden vervolgens vertoon-

I de. Soo voorwaar , went geoorloft

pvas , fouden ecnige van onfc juffrou-

wen wandelen , welke noch khaamt

,

noch ftatighcyt weerhout , ten fyde

vet : dit doen (y nochtans , datfe

dooreen zijde kleet ofdun fl oers, haar

bloofendeen aangename borsjens niet

foo feer dekken , als wel een weynigh

befchaduwen. Sy zijn mceft op dit

arch^en uyt, en zijn bewufl dat een

(luk-
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<5o . Den verreefên

ftukjén van ccn naakte fchoótr tl
fluyks bcfchouwt, van een opgël

I
ftroopten arm ter fnaps aangemerkt!
en van een logge voet , die een wei
mg buyten de rokken fteekt , dat dees
feg ik, en diergelijke dingen meerf
het gemoet veel krachtiger ontbrand
den , dan het gefchien fou , indicn§
ons alles ten beften was, en vlak voor
ons open ftont. *t Geen dien minnek
dichter Ovidius,diea] degeheymenikï
fen der liefde fo wel geweten heeft,welfc

\bekends ; dat de minnebram, dcor>
een plotlelijke befchouwinge, van 'tï
beminde lichaam, verkoelt wort,en de S

ziedende hitte t'eenemaal daar door
van over gaat. Houdende voor wis

,

dat de gekroïde lokken, diegepoeyer-
de hoofden , die gemaskerde aange-
fichten, die beperelde halfen,die fchit-
terende borft. juweelen , die menig-
voudige kleuren , en koftelijke linten,

'

die elk op voordeel uyt zijn , dat al

die dingen een (onderlinge kracht tot
bekoring hebben :. want grooteover-

vloet
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JrlipPOLYTir s. op
vloet doet ons walgen. Dingen daar

ons t vollegenot op een a fprong mach
gebeuren , konnen ons niet als met een

foort van weerfin,en wanluft aanblafen.

Voorts foo is genoeg bekent datfe

«iet haar tranen veynfen en fpeelen

,

: > niet anders dan de Tragedy-fpeelders

in 't uytbeelden van hare rollen. Gy
fult

Jp.V Voorbeelt km menften, dat eener vanfekei'ê

Edelman verhaalt , die een vrient ten eeten had,

genoot , en na dat de tafel opgenomen was , om
fijngafbaarheyt , foo hy meende , lieftalliger te

maken , deed hy drie Cortifanen ter kamer inke~

tnmfrijken, begeer'ende datfijn vriend defchooit*

fte van alfox uytpikken, om fich ?nethaar te

verbijtigen. Toen zimgafi verfetfont , en nan-

Uks wift wat antwoorden , maakten de drie lich-

tekoyen een koppel firikjes , die haar op defchew
deren vafi waren , los, en daar mei vielen klee-

ten.% heynbd , en al den preutel ter aarde ; fio

datfy moedernaakt voor ftjnoogente pronk /ion-

den. Mijn Heerfey hy daar op, tot den Edelman,gy
> wilt dat ik 'er defchoonflefal uyt kiefen ; doch wel
is my bekent , hoefuuv het Pa-ris opbrak , dat hy
tujfchen de drie durf oordeelen ; dit dost my , om
ook ingeen onheylen bedrayt te worden, uvoor
*tontfangen onthaal bedanken , fendmde deft
drie , als evenfekem , r.a de plaats van waarfe

H

m
éi

0J97 iJff
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JO 'Den verreejen ^
fultgemeenelijk fien datfein blijde <S

overgelukkige tijden met den Krocw

dil huylerl. Daar is een perfonagjB

fpeelfter die met natte wi nbrauwe

haar maaghdom bcklaaght
,

gelij

of fy de doods haars vaders b<

fchreyde , ondertuflehen onbequiai

om lich felven van lachgen te om
houden , toont fy haar ftrak als edj

bedriegfter van *t gemoet des vei»

vrouden jongelings ; 't is niet te veil

wonderen , als de welken door edjs

vals ^raantjen , 't welck fy qualijl

door gewelt van vrijven uyt haar oo|

gen geparft heeft , een gemoet, fchooi

het van een leeuwen aart was, föo tat

maakt gelijk een fchaap : de den

voegt haar tot alle gclegentheyt , d<

lbo 't betaamt te fchreyen , doet

fulks, foo niet, ftut fy die foute drup.

pelen , waar van d en Saryri

:

Want een vrouwfchrejt hare tranc)

uils die langs de wangen banen

Van een afgerechte hoer ;

Daarfe ftecis , en altudt , wachten

Oi
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HIPPOLYTUS. 7I

Op de noodelooje ^Lachten ;

Als de krijgsman op den boer*

Doch die felve haat ik gelijk een

lfe ftraf , anders in haar gemoet

ajnde, als wel het gelaat u) t\vij(t:

doch die veel meer , die met haar

ong in 't openbaar eerbaar zijn , doch

icymelijk haar gemoet, met veele

ongeoorloofde daden ,
gefchantvlckt

inden Die zijn als pauwen , fchoon

anpluymen , maarklikvan vetten,

met een flangs hooft , en duy veis ge-

krijt. Sy zijn riet, voor alle binden
~ uygende, en fich naar yders fin voe-

dende , maar dat in 't flijk groeyt ; dat

ifwakcn hol is, dat onder de handen

breekt'; en dat de geenen , die'er op

leunen, woud. Helicgabalus gebood

dat men de foodanigen , om hen te

Iftraffcn, aan een rad in 't water fou

binden ; zijnde de hooftftofFe die haar

in de gebuyghfaamheyt gelijk is; en

aan't rad hcchte,om dat het met'er on-

geftadigheyt overeen komt. Gelijk

de Cameleons lich in alle verwen , be-

ven;
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|

hal ven t wit , konnen veranderen!

ffif^j nemen ook de geveynsden allerhad

WÈw
' :

^e^aanten , en ve-rfchijncn met li

H||f aanfichtcn : maar na al hun lift, I

fflfjj merkt men dat'et hen onmogelik il

Hftjjj • vryheyt en oprechtigheyt wel tel

K|j{ bruyken, De geveynftheyt priklD

Hwf -degenen , dienoeh befchroomtal

tot'etquaet, en geeft de verwo
begeerten dehand , als een gerecht!

JRÏ h' vrees haar weerhoud. Sy fêgr r &

fflffilj hier mee te IxfLuyten
,
gelijk Julia

mm\ ï haar§pon* Baffianus: Gjkum 'tg

gj wilt.

* Defejonge Keyfer , op fijn moeder verliefiz
Iele, fuchte* haar boefem eens open fiendeY

haar > finder haar d*oorfaak daar afte der

figgffl > vermits 'tgevoel vanfijn njtiyle min

van deerbaarheyt > enjvrees , niet heel <verfli

had. Doch defegeveynsde boelin benam hem d,

vrees , in verf!m te bem infijn tocht , in plac

van die té berijpen j finder fich tefchamen dat

van baar firn haar minnaar maakte > en fix

moeder enmeefieres tefamijayi
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Hippol ytus. 73-

!

De onbefchaamtheyt der vrouwen

Adten onder het geflacht der

vrouwen , cén fchat, als het

fioogfte goedt zijnde, de fchaemt en

kuysheyt is , behoortmen die vaft en

feker te bewaren : 't welk den voor-

fichtigen Phitias 5 door bedekte om-

wegen te kennen geeft, gewoon zijn-

de een draak by 't beelt van Pallas te

petten : want hei is gemeen , dat by

He ouden de fchatten, daarmen niet

iy mocht komen, bewaart wierde

ïfoor draden. jVIaar>Gbdt 6etefH*P*

de vrouwen van eenig ding / '
^*

faam ,
fy zijn fulks van haar f *^rte«.

Syzijn gewoon veel onbe^11 mthe-»

den te doen ^ ' *e fp^ken * en haar.

crootfte vermaaK x
i ->VTC-

hebben , om met ma .reneen c i+

gefchikt praatjen ^ verhandelen.Wat

fhl ik feggen v^i vuyle daden ? de ou-

de en onfe eeuwen fijn vol exempelen;

nemende dan een beginfel van de ou-

de tiit , tchaam ik my Ledeaes fchou-

*D bur-
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^en , van 't geyle Lacedemomety
* 1 Jia~ , daar een deel naakte vryl

^;waren met naakte man*

. hu meelen I

WSÏt$$i f* *W defpeeleni
Daar eenen ujtgckiué maagt |

baat worfllen onder naafa mannen ,
waar defuprefchaami^bannen!

Daargy f0 vaakji roem vandraagt!
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HlPPO LYTU Si 75
Ook is dcHiftörie van deGypri-

che vrouwen bekent ; doen de Mans
egens Aftiages , Koning der Meden,
ongelukkelijk gevochten hadden, gin-

gen de Vrouwen defcfve vluchtende

te moet 5 en haar rokken opgeraapt

hebbende, icyden, waar vluchtghy
heen , ö bloode ? weet ghy niet dat

iroor u geen hoop is in 't gene te kruy-
pcn i daarmen u door de Wet der na-

¥u1*r eens uytgefloten heeft * 't Is ook-

ïchrikkèlijk 'tgefen men van. de Ly~
diers verhaalt , voor gewöofïte heb-

bende, dat de vryfters foo langh de
hoer moeten fpeelen , tot datfe een

redelijk huwelijksgoet vergaart heb-

ben. De wijfe dewelk DiodorusSi*
culus van de Inwoondersdcr Baleaiïi

fche Eylanden verhaalt , is ook fcét

onbefchaamt, dat op de bruyloft 'de

bekenden en vrienden,elk naar hun j a-

ren , gewoon zijn m 't by(onder een

nachtjen by de Bruyt teilapen,tot dat

[
ten leftert die eefaen Bruygom "ver-

gunt wordt : waar mee leer wel over

D z een
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w?y& Den verreefen

| een komt de gewoonte der Augylari-

l fche vrouwen,te weten,datfe's nachts,

< daags getrouwt zijnde, vanydereen,
lbo hy maar geit wil geven, bekent

worden ; een met veel te doen gehadt
! te hebben , is een groote eeri En om
dat de vrouwen, volgens haar natuur,

f
enegen fcheenen tot onbefchaamt-

eyt, hebben de Ouden op het hoogft

bekommert geweeft,om haar fchaam-

tc te bewaren. Hierom was 't fchan-

delijkby jongmans teftaan , (volgens

j

idegefèv«e wijfè) vriendelijk met die

te praten , op dat alfoo haar onbe-

fchaamtheydt niet te feer Ibu inwor-

|
telen , en fyook nietmochten komen

j

te vervallen tot oneerbaarheyt. Maar
•^hoe wijt verlchillen dié oudevoor-
iJGchtigheden van onfe gewoonte, en

| quade aanwennirige.
'

:

è ' Nu ftaan fy by de vryers , lachgen

die van fèjftoe , en weten henmet een

aangenaamheyt aan te lokken , fter-

oogende op die felve met een onbe-

weeglijk geficht: cyndelijk fbo zijn



Hippolytus. 77
v1 V

ïy alleen afgerechtom onbefchaanit te R II

fchijnen,baarvrymoedigheyt is groot, ! i

het felve meeft uytende door haar f| 1

geyleoogen, ongeftadig op d'een of
f

i ||

d'ander , die fy dan verkiefen , gewor- !'
|!

pen hebbende , foo datfe yemandt wel

befchaamt fouden maken, 't welk, foo

't beurde , vari haar dapper uytgelacht t
j]

fou worden , al even eens of dat haar
J|

ftatigheyt behoorde toegefchreven te j

worden, foo geftadig yemant aen
j

h

te fien , foo datfe in de kerken felfvan
j

fulke onbefchaamtheden' niet afen la- 1

ten ; waar uyt tegelooven is, haarde

meeften tijt daar te gaan om te fien , en \

van de vrycrsgefien te werden, dan !

omietsgoetstehooren : Als fomwijl 1

het haar niet wel en hangt , verfetmen

*

het felve , fomtijts doenfe haar fwartc

floerfe dekfelen over 't aangefïcht, op

datfe te vryer oogweyin^ fouden heb-

ben : fienfe dan de jongmans een wey-
( j

nig attenter te zijn tot de predicatie.

als van haargeficht (gelijk van deSon

met wolken overtrokken) berooft

D 3 zijn- i Ij
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in

} zijnde, doen fy het lelfde weder afl
« de gemoederen van fóeen heilige toel
i foltering aftrekkende, fomti,t«ver|
« «enen rv haar, niet alleen ontweyini

1

] makende onder diegeen. deweike ficl*

Sell»kkig foude achten in haar goedJ
' gunft te ftaan , maar ook onder andeJ
t *e. Ppch al defe dwalen op een grooJ
I* dwaalweg , welke Tertulianus in

«üergehjkegelegenUieyt dufdaoigbe-l
I jifot. De Arabifche vrouwen Tullen 'tl

%gen
, dje nje,t aljeen het hooft,!

< maar^etg,^tfche g^fiqht foo dekken, I
tdatre,

{
een,oog Yry, hebbende, te vre-

1

» den zijn
, liever het halve licht te ge-

1

•iWte
,
n * %n bet ganfohe aanlichtten I

l&W te ftellen. Te vergeefs fou.de|
J^Ceyfer .Cqnftantinus, jn onfe eeuw I

^oor 'tvroqwvolk bekommert zijn , |
'nadien daar hedensdaegs fulkequalijk
«gevonden worden, die de enbe-
fchaamtheyt niet fouden hebben om
«voor't recht te komen : laat hy dan
£met dele fijne inftellinge wel varen ;Wy dwingt» de vrouwen niet ten recht
I
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[V HlPï O L YTX) S. ff
te komen , om de fchaamt en eerbaar"

heyt van dien. O waarde vorft , men
leeft nu anders ; nadien onfeJuffrou-

wen dat alleen foeken na te komen,

I

om in publijke vergaderingen . enby-

eenkomften, niet anders gelijk de ne-

gen uurfe hoeren te Romen, vertoont

te worden. En op dat ikterecKt be-

kenne , niet veel minder foumen van

fommige kunnen feggen , noch lal

ijn ook niet fchamen fulks te doen

:

nadien op vele defe kentekens fouden

paffen , welke de Rechtsgeleerden

eertij ts namen tot bewijs van hoere-

ry : De heeren Studenten befoeken

haar 's avonts laat, praten by defelve

tot de middernacht , cn famen alkeir,

welke dingen Baldus voor een bewijs-

teken neemt , fchoon de daat niet be-

weefen wort : om dat , feyt hy , een

Student>die met eenJuffrouw fpreekt,

niet gelooft en wort het Vaderons by
haar te leefen. Ik befluyt defe fto£-

fe met dit van Euripides: vele zijn-

der eerlijk geweeft, doenfe noch-

D 4 tam
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c %P JLfCtl *UCYYC6J 6Jt

tans het felfde niet hebben kunne_,
welen.

De onnutteJorge , ofcnrieusheyt der

vronwen.

VAn der vrouwen onnutte forge

iets gefegt te hebben , fal voor
dees tijt genoeg zijn , als niet van mee-*

ning hier in te nieusgierig te willen

wefen : 't is bekent dat dc vrouwen
gebooden wort op haar dingen te paf-

fen, en die te doen; als fich licht be-

.
moeyende met het geen welk haar niet

j
aan en gaat , achterlatende het nodig-

jfte, enhaart'huystedoen ftont: ge-

I
lijk gemeenlijk die Lamifche vrou-

iwen , welken buytens huys alles door-

j
fien willen , en binnen het felve blint

;2ijh. En dit meen ik deoorfaakge-
jweeft te hebben , fomen hier OEdi-
;püs mach zijn , en daar naar raden,,

'waarom de vrouwen wel eer van de
'Godtsdienften afgefbndert zijn ge-

'Jfteft ? op datfeniet, doortegroote

nieus-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

28 D 8



HlPPOLYT US. 3l*

r: pc-

aoor-

rk

nieusgierigheyt by geval geprikkelt

de verhooien en geheyme Goddelijk-

heden fouden ondermijnen. Hierom
fiert in fekere Godsdienftendefe ftem

van de dieiaaarsgehoort : allegy vyan-
den , geboeyden , vrouwen , maag-?

len , fta buyten ; als offy door te veel

>ndeifoeken het Gode geheyligde,

fouden ónthcyligen, 't welk onbe- !

hoorlijk fou zijn. Hiervan fal niemant
;

?en exempel hoeven te foeken : het
{

felve heeft ons de allerlevendigen moe*
j

der , te weten Heva , op 't. fchade-
\

Kjkft uytgcbeelt , dewelke , door haar
\ \

fondcrlinge begeerte tot den appel , h

vele in het verderf heeft gerukt. De
vcrtellinge Apuleivan Sphygesfal dei:

waarheytvan defe faak nretbefmet-
1

ten , dewelke door te ftoute nieusgie-

righeyt van haar finnen berooft wort

;

enfiet, feytfy, ben ik niet een dwa«-

fe befifter van foo een Goddelijke ,

fchoonheyt , dat ick hier van niet en

neme om mijn een weynig tebeftrij-

ken.j fullende mijn tweede ziel Cupi-

P 5 & :A
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do foo beter behagen ? Mit opent fy

de doos, in de welkegeen fthoonheyt,

maar een helfen en Stigifchen flaap

was > foo datfe onroerelijk lag , niet

anders dan een doot lichaam. Doch
Cupido is daar op gevolgt , en heeft

haar met de onfchadelijke punt fijns

pijls opgewekt. En fiet , fey t hy , gy
had wederom * ö arme , door te groo-

tenieusgierigheyt omgekomen, want

te voren had fy ook bynaar om den

hals geraakt j doen fe door te groote

curieusbueyt haaronbekende man wil-

de fien, tegens fijn gebod. Want men
fiet veeltijts gebeuren , datmen foekt

Daar 't geen verboden is , en laat in te -

gendeel 't geen geboden wort. Die

van Creten hadde dit gebruyk , dat fy

aan geen vreemde vraagden, waar van

daan hy quam ? wie hy waar \ en wat

hy begeerde? en lbo der miflehien

een gevonden wiert , die dit ofdierge-

lijken vraagde , die felve wiert dan

5iiet roeden gegeefTelt : en indien den
cVreemdeling hem daar-en-tegen ge-

art-
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HïPPOLYTUS. 8?
antwoort had, foo wierdtdie mede
uytgebannen. De oorfaak nu , waar-
om de Ouden defe wetten geftelt heb-
ben , is geweeft , om datmen die on.
nutte vragen moefte achterwegen lal

ten, en niet met een ander mans din-
gen , ofleven , latende ondertulïchen

j

net hareonbeforght, bemoeyen. De
vrouwen , die veel nieuws willen we-
ten, zijn niet ftantvaftighomdat te
verfwijgen ; en d

,

achterklap verfpreyt
'tgeen donvoorfichtigheit vergaders
Sy zijn gelijk de vaten der Druïden,
daar alles uytliep foo haafl ment'er
ï goot. 'tGecn door d'oorcn ingaat,

fomt rerftont, door dc mondt, weer
yt: wantd £>nbefcheydenheyt, die
iet min lichtvaardig is in *t hooren,
3n in 't fpreken , weygert den leuge-

ncn d'uytgang , foo weynig, als d'in-

Igang. Soo dat ik die nieuwsgierigheyt
verdoem , die'er tot het weten van
pt geen onnut, offondigis, drijft, ert

die'er van dekennis van'er felven ver-

leemt. Sekcr, mijn fchaamteisnïet

D 6 minA
dl
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miu $ dan mijn deernis , als ik'er veel

fïe , die niet befig zijn , dan in de boe-)

ken van Doftor Fauftus ; en die niefl

weten, dan 'tgeen den goede gefe|

4phappen laftig is. Sy willen heur gee

verderen gelijk de Chinefen hun kof-J

fertjes , ik meen met oude vreemdd

ftukken , of met fnode beufelen. Ik

rade haar dan , die van defe inborftï

2ijn, dat 5 foofy haar geheel leven int

onnutte dingen willen verflijten , ff
fichin d'ontleding der vliegen , of i

dekonft van de veeskens in de lucht t

tellen , doen onderwij fen : en om haart

lichamen , fo wel dan 'er geeften , qua

fik te handelen > niet t eeten dan kreef-i

ten , daarmen meer tijdverdrijf, da

yoetfcl, in vind.

Ve hovaardy der vYomven.

SiEerfoeten diepfinnigfeytPlautu

> daar twee dingen te zijn , in 't op-

pronken onverfadelijk , dat is een

fchip> en een vrou; fijn woorden

üjn defe

;
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WlPPOLYTUS. T5

Die hem verwrikken wil in altijt fladig

woelen ,

J)ie krijgt eenfchip , en vrou , geen din-

genfoo veel moeyt.

Wen gy haarfierfel fchtnkt , blijft men

altijtgeboejt ,

r
erflicht tot meerdergift , geenfracht

haar wensfal koelen.

[ecft al de leelijkfte onder de vrou-

ren hebben alleen dit oogmerk en

eenige ftrge , om het lighaam te ver-

* digheyt een fchoon wefen temaken , •!.

f

het hair te fchikken ^ en 'tfelvever- \\\\

andert zijnde, in een draeyende hoog- f

te te timmeren. Hier uyt foruyt een -Rfl

ongemeene grootsheyt in feden , in de

fïerfelen van 't aangefigt , hair , hals,

borften y en Helling van 't gantfche

lighaam : haargang is kort , gemaakt,

met een uytftekenden buyk (een te-

lken van haar natuurlijke geylheyt) en

niet anders dan of haar voetjens door

een teer en foei wintjen voortgeparft

^ wier*
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wte* j^feg den rug* iaels wijfe ingc-

bóbgeri zijnde , fich bewegende gelijk

ceri uytgefpant fèyl , niet fonder ver-

heffing van 9
t ganfchélighaam : en dus

wandelen fy nu in 't zy , dan met ge-

borduurde muylen, ofgefnedefchoe-

np 3, haar hals met baggen , en (choo-

hepefteenten , en dearmen met blin-

kende paarlen , naar vervolg aan een

geregen , verkiert zijnde, foo dat fy

de fwaarte van dien Somers qualijk

konnen dragen ; hier by voegt ficü

een wetlige (doch alte gelukkige) en

niet
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HiPPOLYTUS. 87
||et min ervaren een handt, dewelke

Ippor {onderlinge wetenfehapde hor-

ten handelende y die foodanig weet te

hikken , datfe hetgeficht foo fchoon

chijnen , als een Schilder defelve fou

onnen afbeelden. Die felfde handt

eeft den middel met riemen omgort,

iervormende dedikte van dien in een

iinte , foo dat het fweet haar aan alle

anten uytbreekt , niet anders dan offe

i doots noot waren : al defe gemaakte

olmaaktheden zijn verfeit met een

;eyl en lonkent gefigt , pogende eeni-

e vurige ftralen uyt te werpen , niet

ders dan of de liefde door den min-

;odt ontfonkt, foo een brantin haar

efem fcheen te ftooven. Maar hoe
?er trachten de mismaakte , om
oon ten voorfchijn te komen : fy

ijn gewoon haar wijnbrauwen met
fcheermeflen foo te fchikken , datfe

et gelijke wijtevanden anderen ge-
' eyden zijn, en blanketten hetaan-

gt , om een fchoon en gracieus we-
:n te krijgen > fy cjoen daar ook veel

roots
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Den verree eneeji

röots by , op datfe dies te blofiger foir

den fchijnen alsfe wel zijn. DeRid
der Montaigne verhaalt van een Jui

ferte Parijs, die haar aanfigtdede al

ilropen , en dat op hope maar , vai

dat het, naderhand, met een fchoon

deren keurlijker vel overtrokken foi

worden. Maar wat is'er doch fchan

delijker, wat dimmer dan een men
vol bedrog ? die alleen uyt isom at»
deren te bedriegen , 't is de grootflaf

bedriegery fig rijker te noemen dan

men in <ler daat is : toonende het vepl

valft filver, en baggen, ten deelenl

van hout , paarlen en diamanten vafll

glas. Dit is metopfet te willen bedrieg

gen , foo wanneer yeman t > te feer be-1

felft , ea met een purperverf aardig!

beftreken , fig vertoontom die geenJ

daar fy mee omgaat , door haar ver#|

yalfte fchoonheyt lagen te leggenJ

Doeh fchoon fy de vreemden voorl

een tijt dus bedriegen, fonderdatfyl

fulks gewaar worden , is 't nochtans|

flootfakelijk >dat fy van die geen daar-
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. V HlPPOLYTÜS. 89
v

jhi 1c mcê verkeeren, betrapt worden ,

•

. want fy worden verlpict ongepallcert

i van haar bed opftaande , of door
: 't fweet bedrogen , ofdoor tranen on-

. dekt , of fig waiïchende verraden. Of
; fy dochten , gelijk oflen de oflèn,fcha-

• • pen de fchapen het aangenaamftc zijn,

; 7 ook alfoo een mens eens fuyvers men-
rar£ fchen lighaam het waarfte tewefen,

* V lichtelijk foude men defe dingen ach*
•

-:i terlaten , die alleen om anderen ge-

n daan worden. Maarik laat het bedrog

ttag Vaaren , en kom tot hetgeen , 't welk

fchandelijkeris. Sy fchamen haar van

Godt gefchapen te zijn , fig. blanket-

tende, en weg doende 't geen den he-

mel hen gegeven heeft ; want alfoo is

de geringe , en weynigkoftende

fchoonheyt, en wereltlijken fierder

•JXwerkende door bedriegciijke kleuren

:
tegens de natuur) een dekfel van Gods

/^maakfel, veranderaar van de ltreken

des aanfigts , en onder fchijn van eere

,

'een brantmerker van fchande , de na-

Jtuurlijke fchoonheyt , volgens het

wel-
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5>ö Den vefreefen

welgevallen der hoeren, geyle oogen

ver indèrende , foo dat het vals en to&fl

gemaakt wefen , de aangeboorne beel-

tenis, welke Gode, en den toekqP

ipenden eeuw bewaart wort , ontrekt.

Noch dat en is *t niet alleen, het gff||

figt te bedriegen , maar komen totfoffl

eenonbefchaamtheyt, datfedeandd|

re finnen mede lagen Ieggen,als het ge-

voel , en den reuK door die vette Pop-

peas falvc , door welk het aanfigt glad-

der, en meer gefpannen wort, een aartj

genarae reuk van fig ftröyende. MaaT

op dat ik te recht beken , fulx betaamd

niemant , dan onbefchaamde en hoei*

achtige vrouwen, en daar zijndergee

koflelijker , dan die van geringd

fchaamte zijn. Laat den beftreken Ly4
coris, fwarter dan een glimmendenj

moor, haar felf behagen, lbo ooH
den getanden iEgle door gekoftq

beenderen , en Indiaanfe hoornen.j

laat Poppeas fchoonheyt , door L zeis

melk verwekt, haar aangenaam zijn:]

en de hooge fchoenen den Pygmeefetf

•

i maag



p Hippol ytu s. 91
aagt tot cieraat , foo daar een aange-

naam kan zijn, is 't diegene, dieon-
gepalleert fchoon is : want gelijk het

;water 't welk nicwers naar fmaakt beft

is , foo ook die vrouw , dewelk den
Comicus op den reuk fcer wel fegt: een

vrouw ruykt dan beft , wanneer fy

;niewers naar ruykt.

Maar wat iserhovaardyonder de

. vrouwen omtrent het hair , foo fy by
geval op fekere gaftmaal genooyt , of
jom een tuyn te fier , verfocht zijn , is

fy omfet met een maagden rey , en

iout wijf, haar oordeel over de ftel-

;ling en krulling van 't felve vellende

,

.èetwelk, nademaal het wel van den

jfotyricus getreft is , ik hier by fal

voegen.

fPen datJy wordt verwacht in tuinen of

tornooien,

kwifdaan Jufiter , beflaatJy V hair te

toojen ,

t)e lokken hemt de fwede > een jpinfter

afgerecht
• rr op
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$z Den verreefen

OP 'tfcharpe naygeweer'^ een bloedeloo %

gerecht > t

Spreekt eerji haar oordeel uit 5 daar ad)\

*van minderjaren ,
v

En kunfl , dis of de z>iel , en eer inprij f

keiwaren :

Soo grovt een firge is V teJien wat da
j

welftaat\

Vownanwntlifewanneer elkjpfijn vrye%

vaat.

Dus komen fy voor den dag, de ha;

*ren op veel manieren door een ge

draeyt hebbende, het felve verlïer

en gebonden met goude filvere linten

al s, waart een blikfem , offchitterin

of yets diergelijks ; het hooft won

met goude doppen opgepronkt , foo

datfe haar felf met groote fchanddj

gelijk de opgetoyde Comedifpeel^

fters, vertoonen: Maar wen wy de

bekommernis en forge fien , die fater^

daags gepleegt wort , ö wat al beufe-

lingen , en onnutte bekommering!

daar gefchiet confukaci over een haar-

tjen j veel' uureri zijn fy van de aan-

ko-
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HlPPOIYTUS. 9J
omende nacht befich, om fraeyer

netter als wel gewoon op heylige

agen te lijken : wat fietmen een ge-

joel van kameniers , en knegs , of

r/anneer de verftrooyde vlekken we-

ttrin ordere geftelt , of tot de zijden

edreven werden , hier en daar uy

t

üjn gelid wayende. En dan foumen

pemenfehen noch derven wijsmaken

liet haar uyt de natuur foo gefchikt te

lijn , en als van Venus hant verfchey-

jlen , ten waar dat by fommige te laat

ppftaande om in de kerk te gaan?öm-

rent het haar fig eenige voetftappen

in arbeyt vertoonde , te weeten als

pampierkens gelijk Inkhoorenkens

een gedrayt , door achtelposheyt

ran de kameniers noch aan 't hooft

langen. Hoe hard trafteeren fy haar

Hienftboden/chelden die dapper uyt,

ibo by geval ietwes door een onbe-

lacht aanraken verfet is ; foo dat het

>rdeel niet en komt te blijven by de

mde wijven, of andere, maar fpie-

denby alle gelegentheyt haar felven,

met
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94 Den verreefen

met e< n bang navragen; en datml
is, hangen die aan haar zy, opdam
alle gelegentheyt den raatsman val
drg zy. Daarmen van het palleeil

praat , wat een ydele forge heerftr

in 'tflappe vrouwelijk eeflagt, nil
bekommert zijnde over het hair, da
over hen affe&ien , meer in 't cierl

van het felve , als ftatigheyt, o(c

meer over haar hulfel, dan over de ï»
ftigheyt van feden, een Chriften mei
op 't hoogft betamelijk

:

~ niemantifll

onder hen alle , die n iet liever wikt!
dat de Republijk beroert was , dan h|

haar. Hoe meent gy-lieden dan d
het met de fulke gaaft fal ? niet andei

dan dat fy , haarmans minder aangl

naam, gelijkdien elendigen PoppéJ
iti ballingfchap fullen gefóndeh wö
den , van alle menfchen afgefondcrJ

De geylheyt 'der vrouwen.
j

DIE vrouwen zijn met foo cel

rafende geylheydt befeten , fo)

datif



HlPPOLYTUS. of
tfe , de banden der kuysheydt ver-

oken zijnde , hollen gelijk de tome-
ofe paarden , om de felve , 't zy hoe
et wil , te bluffen ; en geen tijt wach-
nde , willen fy voldoening van haar
gebeelde welluft : foo datfe door
ö al te rijpe hoop vervoert, als fin-

jeloos, noch maat noch regel konnen
velen. Sy zijn van fuiken natuur, cn
ven haar geylheydt , met de Wedu-
è van Sigifmundus te kennen , die

* genen , die haar rieden niet weer
yi trouwen, antwoorde , dat , foofy
aar voorbeelt van de vogelen fou ne-

jpen , fy liever de muflehen , dan de
Jfctelduyven , wilde volgen. De ver-

'Jping, die wel eer de Romeynfche
' ouwen, met » tamgemaakte draken,

p
'

' .
• uyt

a V Is noch heden in Frankrijkgebruikhk, by
tffche Juffrouwen , dat dit , in de heetfte fo-

li
geify een Slan& '

'* venijn aan $n-
kkemsy byfich dragen, welke nu haar en
tjem door kruyot , en dan weer andere deelen
yi die malffe lichamen bejlaat. TranquiUusy
•jmialis, en Scneca in't boek van de gram-
at . orpmrii *LK* tromnnrtta we, fe VerRaOlt^
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96 Den verreefin

uyt genoegte, befigden 5 enom'er

fen , tot verkoeling , wonden ;

den defe geen getempertheydt

brengen. Nadien de vrouwen de

luft meerder onderworpen zijn dan

mans : is die foo veel te fterker in

felve , en van meerder raferny.

ftoteles feyt feer aardig hier op , da

moederftoffe na de gedaantenis

langt , geiijk de vrouw nadea m
't geenJohannesClimacus onuytfp

kelijk wel getroffen heeft. De goé

God 7 fpreekt hy , heeft achtervol

fijn oncyndige voorfienigheydt >

overmatige forge , waar meé hy

onfe faligheydt uyt is , de begeerli

j

heydt der vrouwen , door den tooi

der fchaamte > ingebonden en bete

geit: want foo fy de ftouthey.\ o

't mannevolk felfaan te foeken van n

tuur hadden, daar fou haaft niem

faligh worden. Noch 'tkan oyt w
fen , datfe met eenige raadt te vred|

zijn p nadien fy wel moe zn mat , ma
nayt verfaadt gemaakt konnen wo

de

mm
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HiPPSLYTUS. 97
den : gy fult akijdt water dragen , tot

lekkende vaten , en u werk met lek-

kende kruyken vervorderen : doet al-

tijdt u belt ontrent een vrouw , gy
fult u nimm'er wel geweert hebben;

iy fullen u aanlokken, fchoon gy de

leden door 'tgeftadig troetelen, ak

doodt en afgemat , en het befte van

dien , flapper en laffer als een vaatdoek

;hebty dewelke het felvc door haar

tong, afgerecht tot geyle reden , we-
der wat zouter maken , en hart geven,

dit gricks vrouwe woordeken menig-
laal verhalende oimiphypfe. Sy ful»

n ook niet te vreden zijn , fchoon
gncn haar geeft dat men moet, ofkan
fmeer als gemeen. Ten is geen won-
er : nadien de natuur de vrouwen
n %geerte heeft gegeven om byte
apen , en voorfien met een buyk daar
en , fchoon al de welluften aan eea
eknoopt waren , op geen 2 2 duym
rontföu hebben, lichtelijk recht on-
er de lini. Soo gaan fy dan volgens
aar ingeborenen aart te werk, roe-

E pen-



p8 Den verreefin

pende nimmer , gelijk het vyer, en een
brandende hel , het is genoeg , als Sa'

lomon het felve getuyght. En dit i

dat deel , waar óver by Geletterden

opeen rijdt , hetgefdhilontftont, wa
het bekorelikfte in eenJuffer was , da
de meeftè iuft ftichte : deene meyn
de 'twas het voorhooft : d'ande

noemde doogen : een derde de ka

ken: een vierde de lippens kortom,
al wat in 't vrougetimmer aanminnig^

fchèèfr,wiert teberde gebracht. Doch j
konden met malkander niet over een 1

ktfmén wdke faak aan het oordeel

vahEiïsvart' Corinthen, opgedragen 1

wierd i die hier over grimlachte , en
j

diö' antwoorder Sy waren niet dan

eeti hót>p gekken , want genomen dat
j

fyha^r in eert heyrrielijke plaatshad-

aeh'V watfoüdémê 't eerft van al foe- '\

keh f Sdo gafdie dertele fnol by fich
|

météérie haafaantrekkelijke welluft ,j

gulhcrrig tc kennen. Soo kan dan eenS

vrouw '

y pi&C recht de eerde mater£|

deirdrngen gencreittt yordén , die niet

: alleen
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Hi pp o ttrv s. pp
alleeri met haar tegenwoordige geftal-

^tete vredettis, maar' is ook meteen
grondeloofc begeerte ingenoiïièri öm
andere aan te némen. En dit méén ik

de oorfaak te zijn , waarom Juftihii-

nus goet gevonden heeft de överlpéel-

fters met fachter ftraf te ftraffen , ais'

wèlkèr geylheyt foodanig is datfë'

.drior geen wet felf een weinig kan in

tobm gehouden , veel min uytge-

dqoft werden. Ja dat meer is, d'al-

ervolmaakrte en bëleèffte mart'
}

choori hyCatoos ftatigheytjl^ebioïl:-

henus yver , Ciceroos fachtmoédig-

heyt, Crafllis beieefthcyt , Pericles

vierighéyt , Soerates deugt > Leéi-
ders getröuwigheytjl^ardilüs fdtidöü-

heyt, Pafantes beva UigAéyt
1

, GfraiV

dafles tret , Röelants luftrgé' omme-
gang , A chilles waardigheyt , . Ülyf-
fesvoorfichtigheyt, en jEneasgeJuk*
had , faThaar , die met defe geile

vergiftigt is , fchoonfe in allé

wétten érvarén
;

wafren i niet' vah 'er

voornemen en tochtigheyt kunnen a£
E 2 trek-
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ioo Ven verreefen r

J'
:rekken. Dit is de felfde oorfaak , dat

! loor 't Canonike recht het trouwen ,

ïoewel het tij t van treuren was , niet

|
rerboden wiert , gelijk wel te voren,

lïi^dat alle gelegentheyt , van fichte

' >uitcn tegaan,fou weg genomen wor-

len. Hoe geweldig eygen fouden ful-

l cegeyle, de gewoonten en manieren

Ier menfchen in Ooft-Indien , daar

h: lochtans d'eerükheyt in aanfien is>

ijn; daar de getroude vrouwen , als'er

loor eenig perfoon , een Oliphant

vert aangeboden , fich felven aan

laar overgeven x 't geen tot eere van

L k mannen , om datfe tot fuiken hoo-

ien prijs geftelt is geweeft, ft rekt. Sy

l nochten , rótt recht , haaöérheugeqy

[ lat 'er liefde foo gemeenfaam mocht

ijn, als'ereene* die met een pol op

t bed befig was , 't welk haar Jan leg

ckter aanfag , en dadelijk op fijn

;nien viel, en God dankte, dat er

loch foo veel liefde in de werelt wa^

vlaar heel verfchcyden was dit in 't

I iedrijf>aOcter Waart, die fijn

vrouw
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Hl PPOLYTUS. ÏOÏ f

'vrouw fuiken vryen toom niet ver-

gunde , wiens onkuyfe liefkofingen

hy , met eenen jongeling , na befpeurt

had 5 dierhalven , des nachts , zijn
fl
ip van 't hembt , met die van fijn

vrouws hémbt , uyt vrees datfe ftil op
• lïiotfit ftaan , van: knoopte , 't gecnfê
' .evenwel wift uyt te werken : want

f fooalsfemet'er mante bed fo u gaan

,

r veynfde iets in een andere kamer ver-

gcten te hebben , dede fy de deur
1

van
't varkens-kot behendig open, Dxu
famen te bed , na ouder gewoonte

,

leggende , maakte hem wel vaardig

wakker , om de varkens , die vaft uyc-
geloopen waren , weder te verfame-
ïen. En onderwijl vermaakten fy haar,
met er verborgen boel , in geyle troe-

telingen, Wat wil ik hier veel exem-
pelen verhalen ? dewijl de oude eeuw
daar vol van is,en van fodanige die niet
verfaat koften worden. Gelijk Poppea,
l\lefralina,C«fonia

5Livia,Leconia,eae-

fias Fauftina , Thelefina , wiens handel
iek fwijg voor eerlikke ooren.En zijn-

£ 3 der
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*
*;der niet geweeftdiemet een beeftelij-|

L^Welluft ingenomea^jraren
:
*\ f&T

g Hatfe, door kitteligjU^wh^ÖT^ toé

* defelve te doen hebben gchadt? Ge-J

* fluytendc haar felve in een houten koeAs »

fi|frtrokken met een fchoone huyt»p
jwba fegt,dat.vaq Senjir^rnisf&ei) paartijd

W^y^per^5pe;i
[

bemijyj^^ggweeft

jffm;oy alt^^4fiV^15^evoc^ t;
"
caI

l
* „Worden , daarhy fchrijft van een Co-

Qfintif<;h$ (Jn^+i&Q y^rmaak fchiep

I'

tjw»fey,eefi Ej??l reiWpen,ep ibieeqnag-

ï: !.4efedingcn moeten, niet al$ fabelen ge-

t' ich^wprden , .r^di^Mpyfes wetten?

F .^qtftrafiea , tqgpps clefe eyfelijke vrou-

r' we weliuftenjmelden: een vrou, die by? .

.

ijj^eeft geflapt $1 hebben[f
worde!

t eenpr , .die vyyle neyging der onkuyf-

:

< jfchen, eygentlijk lierde genoemt wor-i

; i dcn.lVÏen kan haar,die hier meebefm*»^

*ll$*V gerechtigli.k ver
(
wy#p X

f
{jm poëet aan Myrra

:
Verwp^t f {Mty
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X Jt I t9 P U L I 1 U )f I U
j

niet Cupido , maar een van'de ver-

*woefte rafernyen , foo een fakkel éne*

eekt : 't Is een hels vuur , dat voor

rook verblintheyt,voor glans ergernis,

en voor afch fchande en fchaamte

«heeft. Hoe kan haar geyle begeerte

liefde genoemt worden , nadien fy ,

in plaats van verkiefïng , niets dan een

beeftelijke gemeenfaambeyt het fc

:

:adien fy , alles minnende , om foo
'

te Ipreken , niets beminnen ; nadien

't een vuur is , dat fich met alle ftoffen

oed, ja in 't water brand; ik meen jl

>m fchrikkelijke, en hatens^aardige

voorwerpen. De geenen die feggen »
! j |

lat defe onfuyveren den Syrenen ge*
j

lijk zijn , verliaan felve mÜFchien de
|

verboagentheyt van defe vergelijking 1

niet : 't een van defe gedrochten is

Partbenopea, datismaagt,genaamt f

een lachend aangelicht hebb*nde,om

de fchiplieden te lokken, enoofchun

fchepen tegen de kruynen der kHp-

pên , die in 't water verborgen waren,m
te brijfelcn. d'Oneerlijkften benaar-

.

E 4 ftigen
1
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ftigen ficn gemeenlijk om dekuyft

te fchijnen : maar fy zijn , met al haais

veynfën, fchandige afgronden , daars

geen anderen , dan de fotten , en wan*
hopigen, fchipbreuk lijden. Wiegy
dan ook zijt,wacht u,cn fiet wel toc,op

dat gy niet t'eeniger tij t komt te ver-

2eylen in fulkc Charibdentwant fy ful-

len noyt te vreden 2ijn , voor en al eer

gy berooft, uytgeput, mager gemaakt
2ijt , en gelijk de gekookte vis van

den graat valt. Wacht u ook onder

andere van die blecke > fpichtige, en

bruynbieeke, welke,wy bruynetten

noemen, want gemenelijk zijn die

'wat heter en kittelachtiger als de an-

dere. Dusdanige fouden geen werk
maken, met de maagt, die eeneral

groote genegentheyt betoonde , tn

hem , totfe getrouwt waa, uytftelde,

te antwoorden : Me vrient, fey zy,

gy bent kundig genoeg van mijn aan-

ftaande houwlik ; gedoog dat het eerft

voltrokken wort , en als my de bruy-

gom van maagt tot vrou (al gemaakt
k

hcb4:i
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HlPPO t YTUS. IQf
hebben , ik verfeker dat geen gunft-

ewijs ter wereltugeweygert fal wav-
en. Sulke fouden u , gyjliefhebber*

er ftudien , alfoo min als dien Edel-
man , die meer op fijn boeken , als jon-

ge vrou , vernibbelt was, in ruft laten.

Lief, fey fy , ik wenfte wel een boek
te wefen , want ongetwijffelt fouje

mydan meer handelen en befigen als

y nu doet. Ik wenfehte't mee wel,
\

antwoonie hy, indien ik kiefen mocht
at boek. Wel , vraagde fy . wat
oek feu 't doch wefen: f Een Alma»'
ak , fprak hy , want dan fou ik er

elk j aar een nieuwe hebben. En fulke

!

zijn , volgens den Kcyfcr JVkximi-

'aans feggen, eenfekeroudt vergif,

om ymant van kant tehelpen.
'

tJfttcn hoortgem vromvu trotrwen.

AL die trouwen,werpen fig als gek-

ken in groote elende, wantten
fal niet kunnen gefchieden dat hy een'

geruft leven geniete ; de redenen hier

£ 5 y$n



van zijn veelvoudig, wat voor een hy !•*•

ook getrout fal bebben , fy lal altijt ï>y.

boos zijn, nademaal men nooyt eenMe-

goede vrou vuit > .teruydefelvedoo*™:^

toedoen van den man goet gemaakt

wort : en dit bcfluyt eener, als hy

fegty dat'ér geen vrougoet en is ; en

by aldien het mocht gebeuren > dat

'er oyt eengoedegevonden werde, dat

hy niet en verftaat , door wat wonder

een quaat ding goet gemaakt was

:

welke reden den a Prediker toeftaat,

1 Onder duyrent heb ik een mens ge-

' vonden^ doch geen vrou* Van fulks

{
verfchilt hy in fijn byfpreuken niet

:

! vragende , wie fal een deugtfaam wijf 1

' vinden ? als of hy feggen wou , daar
'

[
is wat vreemts gevonden , jawonder-

lijker dan een witte raaf, waar van

Euripideseen focte reden geeft.

Wanneer een Vader dochters heeft ,

'

Hy die aan d'een , af
d*ander %?ef?>

Met hmvlijksgoet om die ie mtffen, I- ü

1

Der vrouwenaan elkj?ier maggtffen.
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HlpiOLYTüS. toy
PytKagoras gevraagt zijnde, daar-

om hy.aaft (Tjn vyandfijr* dochter be-
fteet had? Om dat, feyde hy, ik

hem niet arger en konde geven. Want*
gelijk Plutarchutf feyt , een vrou, al

is fy goet , foo is't evenwel een vrou;

en Terentius meent dat fy allegaderin

• een fchool de booshcyt gelecrt heb-

•^f ben. Niemant fal hier tegen yetwes
ponnen bybrengen, dewelke getrouc

zijn, weten dat tendeelen, tendeele

fwijgen fy 't door fchaamte ; doch die
den huwelijken ftaat niet \erfocht

hebben , weten de moeyelijskbeden

van dien niet , waar uyt ontftaat datle

nder achterdocht naar haar eygen
rderf trachten , daar naar berou
ebbende. Socrates fbo als-hy om raat

gevraagt wiert aangaande den huwe-
lijken ftaat , antwoorde : de viffen die

noch niet inde fuyk en zijn , henge-

I len om daar in te komen , doch aie

I daar in zijn , doen haar beft om in 't

I ruymtewefen: <waaromdara:£ubu«
% lus feer wel fègt :

*Athen. lib. 13.
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Den verreejen

&at hem den hemelJlaa die weder fickt

- v'| te tromven :.

Doch die 'tfijn eer(ie ü , wil ik. onjchuU

dig homvetk^

Als nimmer fitlks beproeft : den ande

ü hekent

Wat dat het trduwen is , ten pijnban

finder entv.

^3ffln z kan de reden genomen wor-
den van de bygevoegde ongemakke

lijkheyt, troutmen yemant , of fy

fel rijk zijn , ofarm ; krijgt yemant dc

arme, is't een arm en elendig huyshoi*

Ij^ft *)Tiebbende altijt daar en boven *

een jaloerfe bedgenoot, welke meent

dat fy, om haar armoe, verftooten

[
Hwt-i is

%

t dat gy een rijke vrou tot

u wijf krijgt , bent gy alle rampen on-

derworpen , gy fult een gebiedfter

hebben , en defelve oppaffen met het

I hoetjen in de hant , en 't beentjen ach-

\ teruyt , 't welk Martialis aan Prifcum

Ifthrijvende, te kennen geeft^

\ Vraagt yemant waarom ik geen rijke

*uronwil nemen y.

Lv4 OPrifcty
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HlPPOLYTTJS* ÏOJ>
c 0 Prific , het ge/kg dat jouah dan ver»

vreemen y

vEn houwen: *t mep de vrouw. En foa>

wanneer *tfiowaar*
"tiïmSaagt gy nojt van ons twee een welge*

\ voeglijk^paar.

ft. 4Als Mirthus, den Philofooph , ge-

rraagt wierde : waerom hy niet ge-

brouwt was ? gaftot antwoort : over-

£.&|nits ik den vrouw , dien ik fbude ne-

len , was fy goet , feude verlieten r

ras fy boos, moeten verdragen: was

arm, moeten \onderhouden^: was

lcelijk, moeten haten : was fy

:hoon , moeten bewaren : en dat het

Wderfriootfte van allen is: dat ik mijt*

uyheyt foude overleveren aan eene,

lie 'tmy nimmermeer fal danken,.

Daarom heeft Pythagoras , gebeden

ijnde ,om getuygen over een houwe-
rs voorwaarde , van twee jonge üe-

m, teftaan, gefeyt r Vriend!: een

rrou te trouwen, is fich felvenin *t

rafte helpen. Eener noemt haar eea

tinkende gulfïge
,

hgrpye , geboren;

ooi
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om.de rfratife quellen , fijn leven tc

verkorten , fijn vernoeging te niet tc

doen , fijn vrotnighey t te verminde-

ren , fijn volmaaktheyt te vernederen,

fijn Woekheyt te verllenfcn , fijn ge-

moet te verflauwen > fijn geluk te ver-

nielen, fijn lofte;wduyfteren, fijn

voornemen te verbreke4>*fijn pijn te

verdubbelen , fi
;
n vryheyt te boey

fi
;
naanflagen te ontdekken *;fijnru

te ontruften, en om fijn geeft met

wonderlijke vreemdigheden , die hem
dag' en nacht voorkomen , te b&Twa

ren. -.3y is hem, op 'tkortfte gefeyt,

metjsrroepen , tieren en fchreeuwen

een>belfche afgrond , 4oo dat hy ge-

dwongen wort met lopen haar t'oat-'

wijken.^,-
1

. • .

r -Ten^.^OfdeaaWiegeen, dewelk

getroutizijn, tpet .recht gefegt, haar

vryheyt verloerente hebben 5 gyAlt

niet ieggen , nietdoen bnytei» wil *en

weten van dien Minerf, gy moet al-

tijt vaardig hf der hant welen , om
haafte gehoorlameh.
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Hipp J L 1 I I I

Gypilt nietJchenkenfinderlafi

Van u vrouwen > niet verfetten ,

Nockverkoopen , # fieltwetten ,

En noot haar ejgtn volstegaft.^

>o zijn die dan aHamen ongelukkig

: achten , dewelke haar hee'rfchappy

cn vermaak verkoft hebben ; en de

,'trye verkiefing verliefende, flaven
:i" pin van de vrouwen ; dewelke foofy
X; temgpt^guaat doen , bekijvenfy;

hem
. niettemin , en als haar niét en ichort,
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xyy

veynfcn fy haar fiek te zijn. Welk
dingen dus zjnde, vraagt den SatyJ^f
ricusPofthumiara,.ofhy al wel by C
finnen waar, trouwende .r.

Waar V hooft ookharfinloos^o Pofthui

ten tijden

Dóent bruylofs vier entflakj W*t H)
draaé , wat Harpyefe*,.^ ..^L-

Wat helfchen Tijtphoonport u totfuikje

Hoe muylbantu een vtoh> daar*tfiert

^È\^ven openfiaatt kibi

Daar foo veelvenfiers z^ijn , enduj/ifm^

Ëm&!$*y*flroppen jtfcysj

En dalen yfelijkj m^ hemelhooge toppa
'

Omhejnt » Emdi brug dicht aan ngren

Dieti het leven fat , geen fachte dom
\j^ontfej0^l fyi

Ten 4. Soo men een vrou fal trou

wen , fel 'fc eender zijn die met de;

man overeenkomt : doch in gcender-

ley manieren is daar overeenkomin

tuffchen man en vrou ; altijt fal daa

yet* aan haperen > of aangaande dé

Mm

RU» \
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HiPPOLYTÜS. IIJ
manieren , of in de geftake van 't lig-

haam, ofyets diergelijks. Voegt hier

by , dat het flimft van allen is , een

vrouw den man gelijk te trouwen :

7$nt , volgens het fpreekwoort , daar

Je vrouw den man gelijk is, is een

ongelijk huwelijk , want een vrou

(komt het toe gehoorfaan* te wefen ,

j
liet den man te gebieden. Sulks be-

ruygt de heylige bladen , alsfè fegt:

f Dat alle vrouwen hare mannen in

eren houden , beyde onderden groo-

i:en en kleynen. Daar gaat het recht

't huysgefintoe, fegt Auguftfnus,

aarde man wel gebied, en de vrou-

e wel onderdanig is. Soo gy fegt

,

'

t de vrou den man gelijk is , om
atfe fierlijk > fchoon, rijk , en vrucht-

baar is, en begaaft met al die gaven

,

Jie den man heeft. Het fal een won*
:ier wefen op aarde , en veel vreem-

der dan een fwactefwaan. Maar wie

du met fuik een vrou huys kunnen

ouwen ? voor my , had ik veel lie-

%ï een goedaardige en foete dochter,

>-;^:*% dan
vers zo. GetJ.$. vers 16. Epk.f.v.iz*
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1 1

dan u » & * Com<Ka , dtoocdfErvan
Cracchi , óm dat gy , met dcfe deug

den begaaft zijnde, een gemoet «T
van glooren^Si utp^ocfèm ftoof<

i

Waar op miflchien Metelles Numi
cus , manierkeurder , fag > als hy * aai

gaande.hfk trouwen > net volk ap
fprak : Indien wy ons fonder vro

wen kondeiu behelpen
ïiflfjg:

foud
v

a Was de dochter van Scipicwelke aan een tre
u

felikgeflflght^deor.h^(fge,^npten verheerlik

eetrouwt was', dócft riiet,ty 'er vaderlik htiys

vergelijken , als geffroten zijnde van denfta

CorneTia , den voornaamften van Romen* en

dieftam van den groatften tak der Scipionen* dié
|

j

overwinnaar van t^tfrica , <den Prince van de

Raat van Romen , en aUe natiën : dochter med .

itan-TertU Emylia , het alderdoorliuhtigftegé \'

(lacht te Romen , endoor degeheele werelt. Doo

Véi4wfi^oe êf vanfoogrooten afkomft zyndf

bas'haar inborfl , wfa-maten ifasWhoogntQtr

dig #j> defelve , die vermeerdert toiert idoor haa * "
~v

groote wdfprekentheyt , ettgeUerthey£fr*#fehr$ pW

l'.V

ven der brieven. . Alwaar de lofituytery van Ci
\

cetf?\ me^wemk toe hielp , alt fchreef: da

hf^^hrie^ge^efen hebbende, genoeg kond

merken y dat haarfonen nietfoofeer in de fchoot

ah -wel in de fpraak van 'er moeder temen opge
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HU

Bi die moeyelijkheyt en laftontfla-

fcjenzijn. Maar dewijl de natuur fulks

inedebrengt, dat wy met haar niet

ferwel, enfonder haar niet cnkun-

fien leven ; foo moet men meerder kt-

ten op een lang welvaren, als op een

>ortevreugt.

Ten 5. foo daar by geval in 't hu-

dijk eenigplayfer * en, yerjhaak is ,

J niettemin bevondeftwórdèn

,

p waagfcKaal van 't vteiftfoiet ver de

|vaarfteis.

In het bed der nieuwgepaarde,

I'. Daar de min eerfi roosjem baaïde i

'i TfeltfeMttie kgyerj ':

^ S90 dat daargeen i*$ en z,y.

bleef Bet dw alleen maar by; Jen

tftoorn rjjfVdaar veeltijts foo hoog uyt

,

Uat .'et tot flaan uytbarft ; waar van

fcanlangs > van twee,my wel bekent,

^ehöprt fceb , alwaar, de vrouwen

Keerfchappy in volle ^naeht door

Wrong: en niet stfleen ovet* dag, dat

.Jgeineen was , maar felfsop *t bedde,

$ alwaar men, immers alle twift, door

huwe-
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XI 6 r
Den vcrrcefen

jiuweliks omhelfingen, behoort

\ I '/) tc leggen , met vuyftlook beukt

Viêkk niet alleen , maar als hy dan van

bedde focht op te ftaan > greepfe, Hl

I haar vuyft , ö boofe Harpye f fij

kj
j
ff; • mannelik lit , waar door hy , onmac"

I tig zijnde , jammerlijk kermde, daar

,

behagen in fchepte, en niet naliet m
Tr l ^ê^naQre vuyft fuffeletten te gevei

J} t ^JElendige! vergeefs foudtgy defèl

i£ l . indien dit u mcyning was, met dl
11'

I
:v

~ * ipreulf

ILi
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HlPPOLYTUS. 1-7

Ék vanJMarkjis Aurclius goet ma-

daar hy feyt : De manis dwaas,

openbaar gekijfmaakt tegen fijn

[ysvrou, want is fy gbet, foobe-

fcrt hy 't haar toe te geven , op dat

> peter werde: cn is iy quaat , ibo

haar verdragen > op dat hy haar

%ger en make. Het huwelik*

Agricola , heeft fes byfondere or-

ninfich; want men is, in't eer-

laar , gewoonlik het kusjaar ge-,

t , in dorder der Benedi£tiners.

daarkomt men in dePrekers^jr*

wanneer deman kijft , én dat de

u de gordijnmis leeft. Daar nay

neer ftokyis en vuyftlook word
haft > komt men tot d order der

tfche Heeren. Van daar treedmen
i&ie van deCarthuyfer Monniken:

t dan is'er , wijl d'eend ander niet

„toetreken, een gedurige ftilte»

In volgt'er d order oer Barvoeters

:

fuik een huyshouden een beroyde

rs maakt. De fefte order is
;

die

de Voluntiers, ofvrywillige ; ^ijl

. yeder
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1 1 8 Deh verreefen

yeder bereyris fich van elkander f|

icheyden?^? "
' '

*^aB
Ten 6. bèv^n dit alles, wat lig

haams vermaak: éifgen^^en , ontren

d opvoeding der kinderen , meen

men te verwachten. Hoe dikmaal

gebeurt 'et* dat dè vader fijn rampfa

lige ftaat , alsfè tot 'er jaren zijn geko

men, beklaagt ; en aireets te gro

achtervom beftraft te worden , en nie

onder de gehoorfaamhey t der fel4

willen baygen , maar in 'tgefclfchl

der^luymftrijkers , ( èeti geflach

fcH^ddijKcr als eenige beeften) inwik

kelen , niet als van pronkery en lek

ker eeten (preken. Soö dat niet fbnd|

Tedèn wel eerde vaders en moederé

om drie gewichtige oQrfakeh , de, g
boórte harerdochteren beklaagt he

ben ; (Teeriïe was, dat , indien

fchoon warén, haar fchoonheyt md
veel moeyten en fbrgen moften in ach

nemen, 't VoorbcLlr Gen wy aan Patl

las , want fy is h om 'er, voor d'aan

len diefe ondcrworpëriis, tebefche8|

men
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HlPPOLYTUS. II9
mij als een oorlogsman gewapent

tweede was , datfè , foofe mis-,

aktenlelik waren , te veel midde-
len rijkdommen , om 'er uyt te

jwen, hebben mofteh, De derde

as , dat(ê om 'er onbequaamheyt

>t de wetenfehappen , geen voordeel

m het gemeen konden doen. En vry

oorfichtiger inficht en verïiendeoo-

:n hadden fy , als dien Edelman van

lenne, die voor fijn drie dochters , in

endeelebeforgtwas , nademaal hy
1 met defe inbeelding paeyde,cïat"elk

br huweliks goet in 'er boefem
löeg , en niet behoefden mré te ge-

De dochters, redeneerde hy,
on noch foo dwaas, en echter

on en bevallig , zijn doorgaans
ukfeig ; want de vryèrs hun meer

Ti d'uytterlikke gadaante , dan aan
ihnerlik wefen, vergapen ; waarin
de goede fteenkopers gelijk zijn,

e de fteenen kieféh die *t oog beha-
len , jde waardy nietby de verborge-

è deugt , maar uytwendigè glans af-

me-
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ïi<>. Denverreefin

/Éfctcndc. Mijn tweede docht

fchrander eri Wnuftigfr <SxÉ
^fepcn dertel èn^eyl/'t wetkjgi»

oordeel, mc^rtotdesvryers vëraü
dan tot des dochters oneer ftrekt,

dcfe twee eygenfchappen zijn aan d
ajnderen foo gefchakelt , datdertel

zijn fonderverftant, flechts apenfj

ïsj^n verftandig geoordeeltte wc
den londer dcrtelheyt , enkele' vicfiï

heyt» Doen Lais een vrolikke kluel

verhaalt had , feyde Ariftippus, 't

jammer dat Lais, foo kloek van ve

ftant, (bo dertel en lichtvaardig fo

zijn: ja, fprak ly'er op, 't is noc

meer jammer, dat Lais dertel zij

föu en niet kloek van verftant. Dit

my dan genoeg , dat mijn tweed

dochter geen Apen in de hel geleydei

fal, al heeft fy niet een ftuyver aan

den pricfler te geven, alfoofy vernuf

tigi&
v
t -welk fwakke dingen bind , e

fterkè ontbind, èn alles uytvoert i

de geene die , of felft vernuft hebben t

of het fclve in anderen lieven. Mijrjj

V V jong*
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HlPPO l YTU 121

jengfte dochter , fchoon geen parel

om aan d'ooren te hangen * echterlbo
koftelik voor een goetaardige vryer *

deugt by na een af keer fchijnt

8fe nebben van de natuur. Sy is mis?-

Oiaakt van lichaam , langfeam van
; fpraak , tfan een ftuur geficht , en bynn
in alle deelen mank ; maar inomme- i

gang fbo eerlik, in *t gebed fooaanr*

dachtig , in al haar doen foo naeukeu-

.

I rig , dat ik haar noyt yet heb hoprea
(leggen, dat niet met Goddejïfcker

lleeringe doorfpekt was. Die in köfter:

[

ilikkc klederen 'geen vermaak fdhlept-,

maar de deugt voor de grootfte sie-
rraad je rekent. En ditderf ik voor valt

lftellcn,dat gelijk de Trogloditae clig .in

dc vuyle aarde na wortelen gravcride>

den onwaardeerlikken fteen Topafolv
"ronden } die haar altijt daar na ver-

rijkt heeft : foo ook, die Ra mijn jong-
ftedochter,die mismaakt is,vrïjd>ddë

Tal de grootfte fchat van godvruefa-

cigheyt vinden , om hem al fijn leven

ang te trooften. Soo dat de vader fijn

F 11*
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Den vcrrtcfen

reden dus befloot : Deichoonheyt cal

kan niet fonder man leven; verftant en

wil niét , de deugt en fal niet. Doch
hóe dikwils de tijt , leermeefter van

véél vèranderlikheyt , het felve , met

omkeringe , aan veel vaders , doen

blijken heeft , is genoegfaam bekent

,

en niet fonder gewichte, het tegen-

1

deel beklaagt hebben : en byfonder

,

gelijk het gebeurt is, (hoewel het felve 1

buyten reden en natuur fchijnt) dat ;

Ibmmige haar eygen kinderstot vader-

L

beuls ofhebben gehad , oft felve, met l

j
'cr fifttcloor andere,hebben laten uyt-l

werken. Gelijk Fidelia en Cadeftina,

aan haar vader , den Hooftman Bene-

vente, hebben betoont : die haar min-

naars , den Baron Van Carpi , en den i

Ridder van Montelcon, tot die a wre-
j

de daat verplicht hadden , met in*

Ikht , foofe voorgaven , om er hou-

• tBydeRomeynen wierde* defe tp eéH byfondtA

re manier en penegejhafty te weten, men nar-

de hem levmdig in een fok , benefins ern ben i

een aap , een haan , en een Jlang , en foo wien

hy in zeegeworpen.



welik hier door te beter voortgang te
doen hebben 5 en 'cr vader alfoo ver-
flagt maakten , als dat hem dit huw*,
pikernft fcheen te rijfi^ en nochtans
geen minder als dat voorhad ; daf hy
f^ytdrukkelik bevolen had, hitögeen-
fints >te beminnen : 't welk de eenigc
.Ooriaak was , die haar te ruggehouden
had,datfeharegenegentheden niettóF-

Jpder hadden blijken laténJDe hertstocht
' van liéfÜè was is hief krachtiger als

de reden : en 'er mjt én boosheyt hield
niet op i voor eii al eer dc faak 4iytgé-
voertwas. Waar in de fententie van
Euripides^oet gekeurt wordt , welke
gelukkigh noemt, die door ongeluk
^gelijk hy meende) geen- kinderen
kreeg. Wat my belangt, ik bemin
dat feggen van den Comictfei
Wanneer tinneven heb, waar toe dan

wijf en kinderen ?

Nh Utfik^foo 'tmj lnfty gelHkkigb,
finder hinderenï ; ; w :

Sterf fkiy ikfigfpfi kdfti dmmén de
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ï 24 Den verreefin

Elk^eet bj 'my , en vraagt^ $fmjjets

kï fchort üffejh^m^f^^m^
Eer

y

t dag wordt , vragenff , ofikjwêt&

Ikhoufe voor mijn [oom : fy offeren vet

'Jte Jchape»-

De Goon, én dat voor my; en gtftew

fonder ga

ElkJent$ wordt oo^genoot tf#*oferSm
vroeg en fpfr

Tegaftj elkfich bedroeft , dmSi\ninfin^

Jafchenkcn elkjm 'tfeerfi >fj wachteni

op deflonden t\
Van mijn begravenU : en vlammen ofjfrïw

het goet,

Waarom dat elh^om flrijdt my niet dan\

vrientfchap doet.

Eti met Hippölytus& nvt gtev r

Ikjvloekjja vlucht, enfchumv de vrofi*\

wen * fchoon bet oordeel *

JOH averechten aart.9 *cn dolle min'A

haar voordeeL\ts

Vcrftrekt : eerfal de tijt V alterent vier\

vervoegen
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fifcpro iTf^ us. 125
LsHet kpnwe wateren : eerfalmcnSyr-.

tisploegenv-" *v: m*.

Boor /onderling* Heft % met %i , en
roer; de zon ^

P*n dag intweft.eer toont \ eer vind
een das de bron

Van liefde bj eenwolf: eer ilyilyover*
wonnen*

\êv\Men vrouwtendienfifdflaan.-

_ Pe geleerthejt en paft de vre**
wen nieti

HOewel ditgefchü huydensdaegj

7
J genoegfaam fal fchijnen uytge-

werkt te zijn, behaagt het my niet
te mirreenige reden voor tc ftellenY
4por welfc.waarfchijndijkj^e^eefen

-wort , dat de geleertheytde vrouwen
«niet en paft , welk vonnis , al hoewel
hatelijk , den Satyricus goetjkeurt.
De vrouw behoort hare reden
Metgeen argheyt te bekleden*

Noch tefien -wat UatMarftaaty
fo de overoude boeken :

F 5 Noch
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1 16 Den verreefin

Noch defin nietmar tefeekenr

Sulf^ een is van mjgehaat*
Euripydes in Hippolyto

:

Ikhaat ccn arge vrouwj\wens dat memmtt

li&SÉPi mijn deuren , H> •* >v- : mfltö

Nojt een die meerder weet als andreh

—

wBktpijft 9 fan[peuren. tmÉti*

Want Cjpris de godin , ais 7 vrouwe

|p brejn iets weet<$ *n tijfë >' ^liaiibi

/fc* 7?/^ meerder feharpt, fet aldem^n

mannen leet^ IcUtf

Ik kom tot de reden , welker dekttd

eerften is : om dat de outheyt geleerti / -

heeft,geleerde en gauwe vrouwen van

weynig cerbaarheyts te zijn , als veel

hiftoncn lefende , en andere boeken {ttfc'jj

die dikmaal de manier van te fondt!)^

gen lecren. Dc waarheit van dieat]^

blijkt genoegfaam door den vrou**^

Sappho, foo daar een geyl en heet was
,| \

fal fy de prijs hebben. ~
•

Ten z . Schijnt daarom de geleert-

heyt de vrouwen niet te voegen > omi

datfe haar niewers te pas komt : ook

foo komt haar de ftatighevt , fchaam-
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H i p p o iltT o s, »7'

I tl

> 4i

I

li

H

«re> en fiilheyt toe * maar niet datfe

^veel fnaps hebben , 't welk Tertullia-

nu&met defe woorden toeftaat : daar

wort een vrou niet toegelaten in de
verpaderi nqe te fprekeitrnoch iemant

Cteonderwijfen, noch te doopen, en

k>ok te offeren,oftets tedoen^ geen dc

mans toekomt : 't geen uit de woor*
den desA poftels noch klaarder blijkt.

Laat een vrou met ftilheyt , en alle

eerbiedigheyt leeren , want ik en laat

niet toe dat een vrou onderwij fen fal

,

noch eenig gebiet over de mans ge-
bruyken, maar datfe fich ftilhouwe*

Alwaar te letten ftaat dat defe woor-
den, Levtn tngcfag over de mansg*m
bruykc* > voor fynomyna geftelt wor-
den , zijnde woorden (hoewel ver-

fcheyden) niettemin een cn het felve

betekenende , waar van gelijk het laat-

fte ongeoorlooft is , alfoois ook het
eerfte verbooden . Doet hier ook by,
dat een vrou , foo fy iets weet , al haar

geheimen voor den dag brengt , fbo

dat andere qualijk beurt gegeven wórt
F 4 om
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>Ik Juvcnafi

l$SS , Den verr-eejen

om te fpreken , her 1

door dele woorden wijtloopig te ken-

nen geeft

:

Grammaticus dit deynji , en Rhetors

q$arfenvafy£ ,,

Mep d*afgerechte tong, z*ijn plotfèlijkj

befbat jj&s*

Met Lethes dommejiroom. De kromme
peebtsreleerden

Met heele drommelen , diefivijgen : ell^

zJchJteevdtfy, :

Naar 'tfpraaklit van een vrouw , voor

welkjiet buU'ren wijkt

Van trommel y en trompet rwt
aftneer de

., maanbefwijkt nA y, \. ?. >i.

Itt's werei^pmmeringy dooq^hebus

guldeJlrale» -
;

Berooft. - h »«M '

Ten 3 . Behoort een vroti yaiv ftu-

di teonthouden, ten opficht vanhaar

huyshouding, nademaaldejêlvehaar,

om fulks yfel terege^ren, beletten,

Defifwijfen Koning heeft noyt begeert

dat de vrouwen boeken iöuden lefen?

roaardatfe het fpinnewiel doorfagen*

Dit
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it felfde heeft Frandfcus Koning
iranEngelam: j fone vanjohan denV.
goet gekeurt,dèwclke »docnm^s veel
vialfabella verhandelde, en onder
anderen gefegt wier<^d$tfeaiét ge-
leert was > wordt verhaalt geantwoort
te hebben

: een vrou gaeu genacgh te

fchtjnen*^ ry hpt onderfch?yt van
een hembt en b^rftrok wift, -

f

?

Terr4. Een vrouw van natuju x arg
en doortrapt zijnde y fal te vreefen
ftaany datfe door de geleertheyt dies
te erger fa^worden tot .alle vaUfeederj.
Dit gevoelen t had KoningUJacobus,
den eerften van Grootbrittanje"., . hier

|

af, als hy fey : Dat luyden , die een
vrouw in de letteren onderwijfen

,

cveneeii$doen als de gene.die eén yos
tam maken , wa^tae alsfy

}
gjsko^n

Jmp , fal het dier apders niet' getest
iiebben

, ils behendiglijlcer
ff£$eeïcn,

en lijn dieveryen geeftiger te bedek-
ken* Het welk Antonius beproeft
heefr,, dewelke de Moorfe vrou Cleo-
ppira , niet fop feer door haar fchoori*

F 5 heydt.
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hcydt, tot haar heeft getrokken, als*

we! door de ervarentheydt , niet fon -

derwelfprekenthevdt, in verfcheyde i

talen te uyten.Nochyemant behoeft

my de treffelijke exempelen der vrou-
1

wen voor te ftellen , als dewelke de

mans in vcele dingen overtreffen ,
ge-

lijk die óudeTheano Locrenfis , Ly-

rica , Theano Metapontina een Philo-

fopherfe, CorumaThebaria, met de

toenaam Mufa Lyrica geheeten, Cor-

nelia dochter van Africantis, Afpa(k

in dc hiftorien en welfprekemheyt er-

varen : en die van verfer geheugenis

fijn,Proba Valconia een overtrcffelij-

ke vrouw' r"B; Baptifta de Melate-

ftis : daar zijn ook eenige anderen van

ongemeeneverftanden inonfe eeuw,,

de voorverhaaldeaïtefameri overtref- \

fende, dewelke ik om reden voorby
J

ga , diealtefamen alle onpartijdigheyt

achterlatende , te curieus boven hare

'fede zijn geweeft , om van faken te

oordeelen , haar finnen en vernuft tot. I

verfchevd- dingen tocpafTcnde. Al-*

m *
i

i leen. i
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HlPPÖLYTUS. IJl
leen worthiergoet gekeurt, datfulks

door de gewoonte der wijfen naargc-

laten , en voor goet gehouden is, op
dat de vrouwen niet te hovaardig op
haar verftandt fouden worden, het

welk ook zijn fal tot profijt van 't ge-

meene befte, en ecre der vrouwen.
Soo prijs ik dart ten hoogften dit feg-

gen vandenSatyricus: >?

Die te geleertfin witten fihifnen ,

Die offert niet dwwtldcfivijnen,

Hakjeet ten k&jten toegfJcbort9

Aên GodSilvaanydie 's atrtrijks hoo-

rnen

Beftrsutlt : moetfich met defiromen

Wêfi n. J

F 6

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

28 D 8



I-
5
2 DenverreejenHippol.

Op de vrouwen in 't gener^M*

SEker fnaak wierd eens gevraaght<

^wat hY^Tlk't viouwelij k gcfl achi

gevoelde? voer aldus uyt : Al waai

den heelsn hemel papier , de heele ze<

inkt . al de fterren penner*, al de enge-

len fch rijvers, foo en foudep fy cl(

kloekheytenfchalkheyt niet genoeg-

faam kunnen befchrijveiv,
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KOEL DRANK
'V Vbw alle

Minzieke malle *

V R Y E R S.

Nietmin nut-, als geleert en beknopt

befchreven , door een onder-

foekcr des Vcrnufts»

I ISH
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

28 D 8



lAan alle Vrjm.

D U geen welke Alex«*dtrmttb roemde , ver-

fchoonde hem evenwel in fijn dronken fchap

niet. En die Homerus beft beminde , verfweeg fijn

pluymftrijkerye niet. Ontrent defc faak doe ik

U E. mede. Ik bemin u , docr 't openbaren van u

dwaasheden : ik wijs u middelen , vooi uw' qua-

len » aan. Soo wel als een gewont Hert loopt na 't

kruyt ^fcarum , en genefen.wort : een Beer gaan-

de qu,aèn , Mieren oplikt : éndc een Schilpad

van een Adder geproeft , aan Orego fuygt , en

haaft fris wort ; foo wel dan fal mede mijn kruyt en

Koeldrank u minnc-ftuypen , indien u geen vei-

ftanc ontbreekt , doen gencfen , en my met dank

doen belonen.
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ï.& €> É LD RANK

i^lmiiekc malle Vrijers»

Door ciuuc vriettdt non donder'

gtfthrevw.

¥ , wie gy bent, die de

moed verloren geeft, van

u oogwit te bereyken, of

feo vaft opfijn ftuk ftaat>

dat hy fijn vryheyt,door mallcry vei*

loren hebbende , fijn leven ook uyt

tiefde wil verliefen ; die komc her7

aarts , by fal foo veel voordeel beha-

len, dathyfijnbrant fal konnen le£

fen yoffifn raferny temmen ; das hem

fijn Juffrouw , alscants fthadelijk, fal

doen verfaken , ot fijn vryheydt , als

feer dierbaar , loffen. Komt dan her-

waarts 3 gy vryers , die door d'inbeel-

dinge , 'de fptegel van peftilentle » be-

I drogen zij t geweeft : pf verieytdoof

de
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1*3 6 Koeldrank*

de vrouwen, de poort des verderfs \m^'
weeft alfoo yverigh om na een genees-

»

middel om tefien, als gy driftighst

waartom in 't verderfte loopen. DitG
dient dan om alle jonge vryers te ver- :

manén , dat ly door luftxie kolen van

finnelijkheyt niet open blafen , maaA»^
door afkeerigheyt uytbluflerc. Al*i»tcu:

de min nanpiikkclt , fchuwtfe, opdatft»1

;

gy'$r niet van komt te verfmoren , lijfwaaot

ve el eer honger , als datgy ü vorbraftA mif

Schoonde minne-aanvang vermakevftro; é
lijk is 3 desfelfs eynde nochtans fleeptfctfi

verderfna Gch. Want gelijk cfeetrite m
dronk wijn de maag verwarriWÈ.% de
tweede de lever verhit, de derde na
't hooft ftijgt: alfoo is ookde eerft*

kelk der minne foet en lieflijkje twee-

de gevaarlijk > de derdedoöddijk. r

Merkt ey; dat hun dertele minnet
lonkjes u bert ;ti«fFeii, Joolê ftreken

aan u yat hebben ; of dat hare fchoon-foi

heydiu, betovert „of hun pracht ea

praal u verlokt , laat dan defe gedach-

ten by u jfdaats grijpen : wat fal ik win-

nen,

kii;
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,
Koetdrank» *3T

, als ik mijn oogwit al bereyke?

veel ccr , wat fal ik niet al verliefen

;,;;wict mijn vermaak te gewinnen ? ge-

^^omen dat mijn Meefteres tot my ai

:;-'tiie)tiegen2yo is'tnietwaarfchijnelijk,

^«Sat fy een anders boel werde ? en is fy

ïiwn eerbare huysmeeder, foo is mijn

^jnoeytc verloren ; dit dan is het flot

Jvan de faak , dat ik myofvan angft en

Iforgen moet verquijnen, ofdoor vloe-

den uytteeren. Is fy kuys , dan isfe

Ikuyn; is fy licht vdan isfe fchaamte-

lloos; een ltemmige en ftatigc hiivs-

Mpoeder , wie derf haar vryen : een

iaUichte kóy , wie wilfe trouwen is fy

ufeen van de Veftalè maagden, fbö h^eft

jfy gelofte gfcdaan van niet te trouwen;

loortfè onder Venus hofj dan isfe tot

>neerbaarheydt genegen ; bemin ik

ïen die fehoon is, fulks baart yver-
lucht : een jfottin , , dat fatmy lïnne-

loos maken : indien een die vrucht-

uir is , mijn (bxge is te grooter : foo

feen onvruchtbare, mijn droefheyt is

piet te minder : is fy eerbaar, ik ben
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l}8 Koeldrank*

bang voor haar doodt 5 ongefchikt

'lieven fal my verdrieten.

Waarom fou ik dan gedurig in d

minne leven , daap 't een leven is 5 mee

tevreefen als de doodt? vporalmiiü

tijdtinfuchten en treuren verlieten
jj

voor al mijn fchattenaan juweelenil

koft gelegt, en aan drinken en klin

ken befteet , wat vergeldinge anders^

als berouw ontfangen f wat dank anij

dèrs, als opfpraak behalen ? maar licM

telijk folt gy fèggenv fla ik hare be<

leeftheyt ar , men fal my voor een onl

nofele bloet en fchaapshooft achten:

Helaas, gy flechtegefel ! zijt gy od

haar foo verfot , dat gy u meer aai

haar pronkery vergaapt , dan gy u ey

gen gelukzaligheydt behertigt : wil

gy den patrijshond flachten > die , hoe

meer hy geflagen word , dies te vriei|

delijker fich aanftelt f en weet gy niet.,

dat de vrouwen niemandt voor man-

haftigh keuren , dan die al te groot*

waaghalfen zijn ? dat fy foo een voor

een blohertice houden , die met gee

Z ' lotte



ï

Koeldrank* %2p

flen bol derft aanvallen ? voor een

«ierigaart , die geen quiftpenning is?

is ycmandt weynig van woorden * die

^moet Ampel neeten ; heeft hy veel

praat over hem , een gek. Sy oofdee-

len altijdt verkeerdelijk van hunne

tÉvryerS} enfpreken van hun verachte-

:i lijk, vermoedende dat het al boeren

* zijn, die geen hovelingen zijn. Na-
J^ien dan de enkele bloey fels oer liefde

;J fuur zijn, foo konnen de knoppen niet

J foet zijn : komt by t i jd ts het gevaar

ripoor > op dat gy niet t ontijdeduyfent
»\ gevaar loopt: ondertaft de wonde
'idaerfenóch verfchis, te laat word t'er

Jdc plaafter opgelcyt , als(ê4weert5W
Jde fiokte die een tijdt lang verfloft is,

4 vereyft dtihbelde forgc , en cena foo

4wel tijdt, jjgQ*

Wacht u voor alleuytftel-: wat foo
klcyn als een moftertzaat maar wat
wordt'er grooter met'er tijdt , als de
fteel daer van? Een tedere Ijaruyt

fchiet op tot eeir deftige boom * en

j'tgeen men met de hand lichtclik fou

kun*-
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X40 * Koeldrank,

gunnen ophalen , is daar na met dt

bijl fwaarlijk afte houwen. Het min-

fte vonksken , foo niet in * t begin uyt-

gebluft , berft met 'er tijd uyt in eer

vlam ; de roinfte mot eet allengsken

het handigfte laken op: en ik -hebgele

fen dat'ereen ftadin Spanjen^door ko

nijnenj, in Theflalien door mollen,»

Vrankrijk door vorffchenrin Africa

door vliegen,ondermi jntisgeworden

Hebben defe onnofele wormen , door

lankheyt van tijd, foo deftige ftedenl

nedergevelt , hoe veel te meer dan
p

fal de min die heymelijkin 't gemoet

:

kruypt , (gelijkdc roeft in 't yfer , dat

:

men 't nieten merktpr lichaam ver-I:

téren , cn ook de ziele te r fchandej;

brengen? die heden niet gewillig is$

fal morgen moetwillig zijn. Maar

helaas i 'tistneer gemeen dan beklaag-

lijk , te befchouwen de wankelbare

ftaat vanJuffers, die door uytftel het

gevaar menen t'ontkomen, met olie

'tvyer bluflen , met rook de oogen tij

doen opklaren. Sy liefleofen hunfeU
ven

3
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«3

Koeldrank* * 141

ren met een flau^wen affebeyt pen roe*

>en , met de raven , altijdt uyt , cras>

:ras, morgen, morgen : daar het mor*.

>en Hechts baart meersforgen.

Laat niet haar vriendelijk gelicht*

loch geveynlde betuygingen, noch
^rkghlijcke^beloftea , utotuytftel

tnlokken : denkt dit by u felven >

lat de foete gefangen van Calypfo *

>ofe liften waren om Ulyffes te ver-

trikken'; dat de krab dan de oefter

rangt als >deSon fchijnt : datHyena,

'anneer fy als een man^ fpreekt, het

leefte onheil brouwt. Volgt AÏexan-

ler , dewelke hoorende de fönderlin-

;ebevalligheyt van Darius fijn huys-

touw roemeii , de ftormen van fïn-

lelijkheydt met fuiken kloekmoedig*

ieyt tegen ftont, dat hy harefchaoru»

cit niet eens gewaardigde taanfehou-

wen. Volgt de voetftappen van Cy-
us na ; een Koning foo kuys 5 dathy
van Pan theao s aanlicht een afkeerhad;

len toen henrAriftippus feydej datly

lalle fterffelijke perfoonen in b$val%*

W ' heyt
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142. Koeldrank^

keydt overtrof ; foo veel te meer,

fprakhy , behoord' ik haargeficht tc

fchuwen; want foo ik uw raat volg*

om haar te gaan befbeken , lichtelijk

mocht ik begecren by haar te blijven j

tn door mijn lichtvaardige toegene-é*

gentheyt mijn ernftige faken verwaar-

1

loofen. Leert van Romul us, dat gy ï

u van de wijn , fchoon noch foo lek- i

ker^onthoude; van Agcfilaus pracl»

tige klederen te fchuwen ; van Dioge4
nes , een afkeer te hebben van vrou-l»

wen 9 fchoon noch foo fchoon* /I

- Sfe hfttipiV aanraakt worter vanf

befmet ; een feer oog is het gefondef

fchadelijk; debywoninge der vrou-f

wen baart forgeloosheyt in de ziele *r

en maakt dé finnen finneloos. Daar

en boven neemt defe raad voor een ar-r- j

tijkei uws geloofsaan, die ik als het

voornaamfte argument mijns gelooft)1

mene te volger! ; dat luyigheyt def
cenige voedfter en queckfter h van

f

J

vleefchelijke luft, d'eenige ondcr-

houdftervan jeugdige linneliikheyt ; b

da
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Koeldrank^ i^j
c eerfte pijl die Cupido fchictin de

} cete lever van een achteloofe min4
raar. Hier uyt ontftaat het > mijn
5leeren , dat de min door argliftig-

pyt itt 't gemoedt kruypt, en met
ïwelt daar huyshoud. Een luy
cnfch is des duyveis oorkuflen : de
oen geen aanflag hebbende, ver*

It licht de menfch tot allerley hoos*
eyt : het hardtfte Vfer , foo niet ge-
ruykt , yerroeft haaft thh^t fijnfte

ken , foo 't niet gedragen wórt > towc
an de mot opgegeten : de mos groeyt

t'ffti
m de gladfte fteenen foofe ftii blij.

$A en leggen* En wort niet het kloekfte
* «, ernuft met godloosheyt befmet , in*
:.

?

;Jien het haar tot luyighéyt begeeft?
• ?-J^t ftilflaande wateren vrieft dat niet
,.Jgrder als een lopende ftroom ƒ is de
wittende man de flaap niet meerder
jjoderworpen dan de gaande i leert

isniet de dagelijkfe ondervindingen
t de vetfte aarde , fod niet wel om*
ïlpit, niet dan onkruyt voortbrengt ?

Jat het fcherpfte verftant, foo niet
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^44 KoeiarafJt^

ifi't goede geoeffent*jCQtdondeu|

waarachtig \
datgelijk een boog 4%

hetal te ftijf fpannen komt te breker

alfooook liet gemoet , door al te gre

*

tfcflappigheyt en vryheyt> -..tytqui

komt te vervallen i daarenbovlr

matige fla^ÏÏjbnmatig^ fpelqKg

onmatig gebruyk van wijn , verft

foo Je finnen, 4f^ctovei^|pra

^g|g^^^^e bewegiiï»ihni

van de min gevoelen, wy tot welluft^ -

genegen zijftgf ^ÏHr*ÉP^^ijil
Schuwt dcluyighcyt, foo lultgC^

üchtclijkdc boog ontfpannen , en Cil

S^^pb&kfien ;>dfc:min .wij&m
voor den arbeyt^arbeyt en^g?^»i(
fal noyfc tt meefter worden .

Cupid%^

is een fchalkkint, de fulke >dic playl-

fier foeken, op de hielen fittende, ei|,

foodanigc fchuwende, die geen ai

beyt <mtfi*%^Keygt^nncn m
liever tot die konften en wetcnfcna|

pen, die God u, door de natuui

inprent, -daar door gy wijshcyt <
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Koeldrank 14 j

rcteei voor andere, lbo wel als

foor o felven , meugt uythalen ; als

dat gy met vryen u rijt fout verdijtem,

en u leven in de ichoot van Juffers

M door te brengen. Wat gruwelijker

faak- kander zijn , dan dat men een

jonkman , tot fijn eygen fchande,

die gaven fiet misbruyken , welke

od'heip tot fijner ecre gefchonkea
heeft ? wat grooter fchande , dan fijn

herflencn te flijpen om klinkdichten

te maken, de Juffers te carefferen »
fijn finnelijkheyt in te volgen , en al-

fcrley ondeugt te hanthaven? \%
9

t

geen dwaasheyt u verftant aan de
Jvrouwen te doen blijken, die nietbe-

Jquaam noch genegen zijn om dcsfelfs

vruchten te genieten ? En weetgy niet

dat de boom Silnacenda , in Pharo
geen vruchtdraagt ? dat de Perfiaan^.

Ie bomen in Rhodus flechts groenen >

(maar geen^ppelen voortbrengen ? dat
Amonius en Nardus in -Indien alleen

,

balfem m Syrien alleen , tier hebben y
idatio Rhodus geen Arent wil nc-

G ftclen y

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

28 D 8



146 KoeldrAn%. .

ftelen i in Crettèp Vi^levcn »

geet^érmifi tegcns ^ wülè&rgiBM

J tti fle flrftftif tiefcëtii de nfltuqB
geen gewelt aati ómtt ycrgcegM
Strijdend<3aat ijè u T^^^VlS
akkers / li^'ïS^ ^' ^Ö<2B^

t>'to^^óordctf ifirt^h doen aapS^jeoJ

Wüttnéeri
v
f&mjt tiwe appelhtojfiïc»

|

fchuddetfV'i^i&'ai^cfuwen oogf)}

oprmkeirj^ft ac^/fiK^We&me»
fhbe^efi^OT^ftiuru v^^lyttefc
pende , om goede Kuyshpudcttc

worden i ^\i
(^%m^t£K^'^jjga*

orö te verlieven op een ydelèhpyit

vraüw: alsubeariVfc^Ut^ $XWr
bègmt ftrjfte ftaari>jèm fal $]u(ktöt
ctetnin verflappefe* m £?^Pft
liét cEMiierKfc vertrek rijn' ï dat gjr;

uyt fAittëë
1

^? yfl4£nt gaat : hier

iwël^ïffl^{^
y^ uwer

voftger liefdé ^ftrbtyea > en van too
rwlilv dwafe
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dwafe lu|i bcfouw l^hbcrv X:

Sffgg? minhaaij ftoo^co , alsie laftig
Wfnunom na tcioipco^ dk moet
ffc toöt^dijk bekenncn

., dat et eefir

(mc&tïïjkp pijn vöcfcfen ipyinaarif>
ma^^?n P^fc*ppr een vroomen
wjM&^f , door ;fet,t pickjeorte

i*p*t*v om tien duvfenf terijUIfè

J öft^an: *t is feror, % *e&y
door tvycrpelopnialsgekropmv»

-c ^ytpuylendf Weelderig ^j^efch

. ^«to/ch^bijtcod^oed leggen^

tn ODkoftcn dp«

•TOstt fijdf om fijn gefonthcyt tfc beJ
W^*/ Hoe veel tc meer can be-
gtettm« dia«Wgen tot bcfchcr#

gy ftirt datderyfwwa:^ok

^cpèn fy dat ^c maanffl 34* tifajy-

vaflen
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J^8 Koeldrank.

valleixfrtbben , ten zy dat fy op

verfot zijn i dat ycmant haar hertclijk

lie£ h£eft> rofhy moet op haar raftaf

de dolj*ijiv^i* hy finnelrjfesrtfy toA
men hem hovaardig ; flecht in de klo-

dereQy^öbrflordige gefel ;r& hy lang

van perfoon veen langen rekel ; kort

,

een dwerg; vrymoedig, plomp en bot;

fchaerhachtig*?$pm iblühertige falén*

ytoegco da*ïy>liad& ia hare fchimp-

ftheuten ?/tiQjfa'étihl*c> dwaashey t

eenige mate beramen. Stelt u voar

oogen de loofe ftreken van u Juflfrou,

hoe fy u yets uyt böertery (bekt t oqj>

futfeien, en ia^roft onthouden , ha*

nKynedigheyfwgP<Mooshcgrfaln fafc

fy ueen grijn voor eéri lag geeftjdaarfjf r

anderen hertelik liefheeft ; haar open- i

bareboosheytj % ifewte^^Jin(dehaat tL
vdQtetóib¥fftfehte wel dat-gy inh^fc*
ophalen van hun ne ondeugden, fo wel- •

fprekendekondet zijn, alsgy dair^Mnj

geijfri^end^-twwig behoorttefjM|
Laatfc noch foo fthoon zijn , noemtfe

j

geblanket : is /y wel gefet van leden.?
j
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w wbuchelt r fpicfatig f de tak vin

^ ififcitófelnotc - boom : is fy kaftan-

^jebmynt noemt fc foo fwaitafc&fi

% teoi y iheeftfy rode kaken ï katft de
«iamr: dragen tan «en gefchilderde

(i« «TOUf ; «fy vrol i k van aar t ? dan de r-

>«* #s fyMemmig? fhmr&t eerbaa r ?

^4^BS ^onbefchaamt?cen*ho«'. Door-
boekt ieder ader en zenuwc van haar

hoedanigheyt ; beeft fy geen kenniffe

in de mufijk, verfoektdatfy 'tfti aapt:

weet fy niet van danfeti * .dat fytrteh
minften bewijs van doe: weet /yniet

tip de klavecymbal te fpedertt* biet

haat dehrytaan : gaat fy qualik, mnü
i ilek met bftafrt^Êl^wat los vanrtont,

J|lïat*nethaar*«fteken haaivdc tanden
gttfafet Wpty whaalt haar een klucht

£tt|<Jf» 'erte doen lachen * pinckt fy met
^dtare^eft ^ *ernrlt haar een jammcr-

jlÖtehiltorie^ om haaraanthuylcntt
heipen : inhet eene lal het grijnfen haar

: doen felik uy t ficn * in het ander haar
ginneken ah een half gebraden kleyne
bigfn.
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daar:

I

'tlscen wonder te fien hoe da'

ons doorgaans van de vrouwen fa

ten blinthokken , en aan hunne

eernadekonft-gemaakte optoyi _

dan natuurlijke geftaitc ons vergapen* i

Het walgt ray, alsikgedenke hoelyl*

haar aangeficht blanketten , met fal£ a

bégléeren cnbefineeren. Ontneemt i

devrouwen hun peroyken, blanket-jj

fels r juweclen > omhangfels , &<. fj~"

follcn er foo mismaakt leelik en aï

fehuwelik liyt ficn , dat menfe veel e

^ètiffflangen dan fim&innen ial aan»

HBéSlffehlVreéfèn eerdaar van betov«^

te werden>danopdc fclve te verlieve

'
Befiet eens haar fljap4amers

'vind gy oen Apothekers *winkel vaan

^welriekende krayden, een Chirurgijns):

doos van playfters en falven ; daar enJ

boven al hare ringen ,
perel-ftoerenj;

fondanten , ami ;ftrikfels ykrullen om t

éèïfooft >\ pkyftertjes aan 't aanfichu i

*öonefi veel ée* datfe korrifane» , alst

zedige dochters zijn,; «nveel eer vlee-i

rfchelikgefint > als eerlik van gemoe
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'.(Af

defe<Jmgcn^itv $:fryfoiv-

1

ïn konnen u

4*kr niet bewegen > laatfageJame'ntlijk

&#ermttrwef}* >«>> - r; ^wariimtó n$J

tö^ijders , öiïi^ kr^Ktig^r tegen

dcfe^jsKa^nt^wapenen, cn argli-

ftiger te maken tegen defe tamme Sciv

pen ten , is dit mijn raad , dat gy meer
pijlen- tot>u kok^J^ebt akissn ::• -cis

veyliger ,voor tv?q* apjeef^te leggent

«nvyerin tween-verdeeky-tentip

^flapper ; i c$rhfonteyn4n.vtle ri vi<?j$fi

Jopeoderü i^van roiodcr gewek : de

ünnen op twee vrouwen verilingert^

m]n met minde* genegemheyt)^ft£-

ikmx tn niet ff^^U^t^rfl^a ^ de
«cneiteföe .ver^ijfc.d'ai^^^ cfe

|#$ebeugeniflq ^«dfcj&atfte ^U#-dc
pfcjft uytvan de eerfte. v ^
ku Zijtgy noch lbo fwak > door hare

Joosheyt betovert zijnde^4afgy de

JaKilnBöchsmacht en heljt pna:feun^g^

I felfchap te fchuwen } zijt gy akaocli
jibo goddeloos, dat gy niet en wilt*

aan uweluften foo ge^t|y*>i4at

gy u aan hun rchooqfchiiniuoffi:>\^

li

Si
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&C2 Aöf*«77f

gapen, (do laar ten minften uwedtfiek

kevt nie: blijken. Al brand-gffoB

'

lw
afc denberg .-Erna , veynft dat gr i >o

kout zijt als den berg Oucafuft 'driragt

rwee aanfichsen onder eenen hoer $

verbergt u brandende iinneKjkheyt
|

onder geveynsde aflche : toomu ge-

font,- daar gy verrot zijt: hat een i

vrolrjk wefenbHjtasn, daar u hen be-

droeft 15 : toont u blymocdig , daar

*\xgeweten quijnt i draagt een gefchfWfi

derde fchede met een looden degenJ j-

Uwe droef heyt aldus verbergendéjllU

meügifgyuwfiektegenefcn. De lid»

de kruypt bedsktelijk in , «n ïertr&d vfa

ook bedcktfeüjk. Breekt fe met ai ha»>

belofte in #er nacht , ofmaaktfe haal* p>
te (bek ov$r dag 5 gekat u ofgy u daar M
aan niet cr. kreunt ,en danfal fy 't haar

aangekken : foo gy laau en kod öjr>

dan 'fal fy haaf '«ere en eerbaarheyt ate

tc koop (tellen. " Sta gy op u reputatie >• I

enfyfchJ ccrcnï'Jfanx ukod, en ff U

falu aanbijten : gaatgy voor byhaar' U

4a$, cnroeptfyu,
4

laat het udovt-

j«

ooren j
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^ ooica hoomt: : Schuwt de kamers

\

Mtttkn, daar qvm^Uiluffton
plfMPi^ tóvièrfeöB'ep*ar$.cfcto het ge-

4mdhcytmct^JwernicilNs c . c

r/Hocwcl het ^ijn begeerte?»* ttat

gj^defe snijn saad in alle dvtlm oa*

a«l Y^feti ijcbwr. wiiifcd fbtey dceeti '

<^>%w^^^(bo\49 iwarmocdigheyt
igMl kf&nkfonigheyjikrankfiruu^

s^fe^s;*mfet uytt«rfte vesdestf baattfc

Hrf)(^t*it^n goede makker daar gy
mede>fe rade flae^gt gaan*j 4 ce#«Pi*

ten : cenen Scipio om Leltus te ceira-

ikh met een pcierrM*jfokftrt fietk

n^Jft|V#WT wijs als gelj^^^^l^!*

-
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tot u vermaak, hetgefelfchapbywo*

öc, ik wil nochtans dat gy immer en

altoos het gcfclfchap der cener* tcMB
laat> die uweti Mceftercs vcrgefcl-

jchappcni ja heeftfy een juweel van

tfcin bcwaringe, laat het liever varend

dan dat gy 'er om gaar: op dat gy niet i

met het hennen-ey re fceken , hei *
ganfen ey laat varen: met dat juweel

te behertigen , tot u oude quelünge

komt tevervallen. En weeft niet fin*

Sfc op het krullen van u hayr , noch

al te puntigh op u klceren. En flacht

den Eftgekman niet die meer van alle

nieuwe uythcemfe moden houd , darral

van die in fi)n eygen landt. Weeft ni et

lichtvaardig op dat uwe Mccftercs

8 niet voor mal en achte,dat $y "<fWl
harentwil na allé moden fchikt. Gccfe|#

hun eed enhoo°e orotcflatien befwè-

rin^èr^enbetovennger^i iun tranen die

fv tot hu t1 gebiedt heMfe,hunne Ion -

kende ooscn , treden op de toon,gëèn

gdoofTcder hebbe een afkeer van fijit
1

Meeftcres y cn febame fi^NBSPf^V^
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Jtt^-i Rijkdon* co ge-

llej^gjjn ^önr;4e5i^itejheyt voeden
itfja^Sp^arfa* vetals een flalu, Ontf

,

«fhoudr u^an foodanige fpijfen., dieu
J^<wdJuft mogen prikkelen, wwaj*
fulke middelen, die u gemoet tot

akdjrwc^;, ee£ roggenbroot v<w wil*,

itfiwot, oÜênvkcfch voor p^trijfcfl.

.*5g^vai} >

'

:hp gefeifchap y-|ft

;

jpojsgerigen. _ ^ .,

^lufelven : Ikantwwr<U* 4&ik
ra die fiek# geflikt.
W^ql^cr was.ik noytgrage* pniipijn

ti

i^tpoften, En nadicn het geno my ^

!$f^gemaakt hee&, dp hf^b^P
l99# t(? verdoven, foo Koop ik <Jat

rv
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[V foo vlijtig fult be-

Koeldrank: l|i

zijn in eenfalf

reydcnr , ais gy voorbarig waard^H
'tlcer tefoekem En nochtans > mijn j

Heer , cn wil ik niet dat het alle vrou-i

wen fichaentrekken, dat ik defelofet

ftreken van fommige ontdekt hebJ
want niemant , Jan die ichuldig »
fcheukt. En fehoon ik d'onminnil

van lichte yrouwen weynig achtte fl
en fou nochtans niet graag de gon ft el

yan eerlijke huysmocders willen der-,

^^^llUm Ti^m & 9 mijn af-j

fcheyt^M^S^t ook van devrou-]

wen doen*

0m
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Om dcfe met de voorgaande ftoffe te
^Jbcflii^enjtcrwijl'erj>laats is,iiillen wy den,

JLefcr , door deiè gelchiedenis , doen lien

;

Hoe wufte min , die trouw: raat veracht'

%

ï)oor Itflengeyle vrouwe kracht ,

EMjaloufcgeraakt aan 't zuyfebollen j

Enfleept vijfzielen , door die toverkollen ,

i moontoneeh bejpat met eygen bloet,

En laat Gods wraak tenfitegel die fulks doet:

S gefchied dat binnen een
Stad m Vïankiijk, zeker
rijk burger, genaamt Flo-

-rentius , woonde , wiens
vrouw 9 geftoryen zijnde,
hem' vader liet van een een i-

gt loon , ld Brifard genoemt , welke lange
tijti onder èz Venefianen, voor V^ajodrig
gedient hebbende, nam de vader voor, na
't evndigen van defen oorlog, hem onder
de baniere des huweliks' te doen treden , en
io tot ftüftant, van lijn driftige oorlo<$-
luft

, te brengen
. Om lijn oogmerk te beter

te bereyken
, draagt hy hem verfqhevde

ichooneen rijke jonkvrouwen op, onder
welke was Catrina , eenige dochter van de
Heer Prefident Kochefort , out lévenden ja-
ren

, doch mismaakt van leden , en noch-
tans feer begeerig na een man: alleen had
iy dit geluk, dat de gaven van 'ér ecmoet,
-kloek van verltant , en gefuykerde tong , de

1 gepreken des lichaams vergoede. Maai* la
Brifard konde fo haalt niet buygfaam ee-
maakt worden, om delen voorllag te om-
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gejiftaarrcfe dm defc onbe-

m|jftgfe* éfe Jfc^ef&iymen fijns

hellen.-

1

dachte w-
geluks, Iprcekt de vader Rwbefm. Qvest^w

laak aan, 't geen hy met genoegen toefremt j

met vertrouwen , dat de raat van een vader

,

end'omgang des dochters , de (innen fullcBt?J

doen neygen.

De ouders teddjen, {9 dra gö» gelegent- 1

heyt genomen , om te iien of de kinderen

malkander wel mochten tanftaan,'of men

fach , fo haaft fy hem aanfagh , fuik een

groote genegentneyt van haar tot hem, als-

hy haai» , met de grootfte verachting cn.vcr-

fmading, beoogde. 3? bout kalleelcniikde

lucht, en hooot dat de hemel hem teren-

man fal maken, Hjr i» tegendeel fwecrtr

fclks niet gefchiedenM-
L* Mrtfard onderwijlen, ftu 4e* vrede

t'huys riep tot vermaak, en 't vermaak;tor

verwijftheyt, een gcvaarUkkèfout» fcoj*-"

aoniiin vader, metblijtfchap, hoopteftci-

fen , om fijn foon eyndetik tot dit houwe-

Hik te bewilligen * dóch te vergeeft.

Om dan tot ons. oogwit te komen ,
foo

weet dat'er eenen Soulcwge ,
lakenkoper-,

weduwenaar geworden was met drie doch.

ters, vermaart door fchoonheyt* dien hy

in erooter pracht, boven lijn vermogen,

om felfs eerder een vrou te krijgen ,
onder-

hield : doch gy moet weten dat de twee
r

out-

fle veel deugtiamcr , als de jongfte ,
la Fnje ,

de ichoonfto , was. Ton delen huyfè hadden

de iongmans, en uytftckenfte burgers km-

dcicn ,
open toegang , om haar tijd >

m vrye
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ommegang, t# verfpillénf. Gehjk dan ver-
fchïllende Men» tegen elkander geftelt,

klaar kunnen blijken , Coo wierden d'on-
deugden van U Ftife* boven haar fufters

deugden, genoeg&am bekent. Sy was foo
onkuys, aatfè haar lichaam aan elk, die
maar geit had , om'erjpronkery t 'onderftèu-

nen, en onder eedtfweren, jfulfe niet té
klappen , ten beften gaf. Evenwél waste**
die an*Jiftigheyt by , dat , (choonfe vóór een,

Cortiiaan vermaart was , ff evenwel de we-
relt anders dcefchijnen. Onder defè jonge-
lingen bevont fich mede onfèn la Brifard,
wiens dwafè gencgentheyt op la Frik fbo
verflingert wierd , dat hy alle lift te werk'
fielt, om'er kuysheyt, diefe al lang quijt
was,te belegeren : maar fy washem tegauw.
Sy wift hy d'eecigeerfgenaam van dódjkfte
Raatsheeren was, en om defèn vüch aan haar
angel te krijgen, hmglède huyk van cer-
baarheytom er onkuyfche lichaam , en hier
mee Haatte de brandende genegentheyt van
hem tot haar t'eenemaal af. Hoe fy haar koel-
dér houd, hoe hy heeterwort ïnluft. Hy
iweert hy'er dicnaarfalfterven: Sy, datfy
noyt fijn hoer wil zijn en dat hy haar kuys-
heyt lagen leyt. Kort, naveelredenwifre-
ling, vanbcproevmge, entegeftant, werd
detrou, metbloetgetekent, vcrwifielt.
De vader onderwijl dit gerucht horende ,

.

ontbied hem, enletthem, met donderen-
de woorden , lijn fottigheyt voor oogen,
dat hv voor eén maagteen hoer gaat kiefen,
een bedelbrok voor een eenigr en rijker

H i~ dochr-
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dóchter. Dus fi$| dreygen mot tranen vér*

mengende, blijft de loon ftantv^ aig, fijn

fïnnelijkheyt voor fijn vaders genoegen te

nemen, 't Welk fo haaft n iet aan die bedroef-

de ziel Gatrina quam , of fy meenden haar

in tranen te verdrenken.

La Frifé , vernemende dit misnoegen en.

verandering van vrolijkheyt in hem, kon
niet gewaar werden waar by dit quam:
doch foo alshy eens fluymerende op de tatei

lagj komt fy, alsfè wel gewoon was, in

lijn fakkèn foeken , nagelt of fuyker, fiet

daar vindiè een brief, die de vader uyt Parijs

aan hem had gefchreven, die fymet fmert

en toorn leeft ; gelefèn .hebbende,, toont fy

die, met fuchten en tranen, &tilaJfrifardr

hoe haar eer va*\ ''in vader ,
gefchantvlekt

wier4^oepende , . ~mel totgetuyge van'er

eerbaarheyt. Vorder rufte fjr niet , of hf
moéft verklaring doen , welke die n

bèlofte zy , die lijn vaders brieffcgtr uai hy

aan hem gedaan had.
v

Hier word la Brifatdroot van fchaamte

,

en bleek van gramichap, niet wetende hoe

hier in te dragen. Ten leftén met fijn dwaas-

heyt te rade gaande, heeft fuiken medelijden

met'er tranen , diefè goet koop had , dat hy

naardien eet van fijn vader gaat openbaren

:

Dat hy op 't dreygen van onterfiènis, belooft

had , £ecn vrouw , wiefè ook was , lönder

fijnconfènt, te trouwen. Daarby doende,

dat hy binnen een weynig tijts degeCcydc

belófteniflê en eet, aan fijn vader gedaan,

fal vernietigen , en fijn gefworen trouw aan

haart
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Har, binnen twee maanden, voltrokken
fcu wc <*m Defe woorden, onder menigte
kusjes, fteldenhaar tevreden. Evenwel debekommering over Cmrin* is byhaar groot

;

want denkt fy
, fo Qatrina begint te icminenm t firmament van la Brifards affectie, fo

™°f?#2'fe ondergaan en verduWfcren : of
lal ik ichi; nen

, fo moet fy onderdaan Hier
over bemiyt haar jaloursheyt haar vaii kant
te helpen

, t geenfe door een gewaande Me-
dici;nmeefler, met belofte van *>o kronen,
onder fchijn wtCatrinaas mismaaktheyt té
genefen

,
uytwerkt , met de grootfte behen*

digheyt van de werelt.
So haaft was dit niet gefchiet, ofdefc twee

-j. ^ rWV1 tucncci-ti
>;r;ntsciedepüteerde

pionden was
, te trekken', om defe dood be-

i

'

* :^ .

f

?
akcn

'
en nu voortgang vanfiiahouWèujk te verfoeken.

5 J

jJéSÈ hierover fittbevweft en jaloers,
datfedefeproy, mocht verliefen

, gaat met
tranen

> « genaas trofyen i*
haai- onken

, hem onderrichten
, dat fijn va-der al een ander wijfvoor hem te Parijs heeft

opgeipeurt: maar hy belooft en fweert , datnochüm vader, noch degeheele werelt, fal

enfo met veel kusjes en omhelfmgcn necmï
affchevt van haar , en van Thohufi.

bo haaft hy nu binnen Parijsgekomen , en

*£e^fottehaaftigheythemfoaan, dathy! ibib
P 3 hüu-
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fa atfchedentjfe. fflf

;

nauliks het avontmaal gedaan was ,
fijn fa*k

terftont openbaarde,
dat,nademaal Catrw*

overleden is , het nu fijn vladermochte ge-

lieven , dathy la frtfimach trouwen, die ik;

fcyde hy, bovenalle vryfterem de werelt be-

min. Niet tegenftaande al des vaders belof-

ten: , en opdraginge van een

ter binnen Parijs , of fene deygmge van

onterffenisj hy volhart in fijn rdolutte:

'teecn hemalsvöl vyer, doet woeden ,
en

daar op fulke afaardtge en duyvelfc raatfla-

gen voorneemt, omfijn vadervan kant te-

helpen.Onderwijl na gelegentheyt
wachten-

de, verkreeg die,& als Kyopeen avontde va-

der hoorde klagen, dathy fKhmct wel -e-

voelde; <m fijn Merk bonral desmorgens njn

water by een Dodtor te brengend eeen de

kkrkV fo haaft de morgenftont gekomen

was,verrichte.Defen moordadigenfoon,um

Taderflapenfiende, doorat fleutelgatvan de

deur , opent de felve,en aan'tbed naderende,

verfmoort hem tuflehen tweehooftkuflens.

Dit ecdaan, laat hem ademloos, met het aanr

fichtontdekt,leggenrfluytdcdeurtoe,wenft

mn huyswaart goeden morgen , en vertreur

m St . Giou > om fichwat te vermaken.

So haaft de klerk weder wasgekomen
van

den Doétor, trad na fijnmeefters kamer^aN

waar hy hem in 't bed dood fiet leggen, waar

op hy lo begint te roepen en tefchreeuwen,

dat den huyswaart boventonnen 't ongevaT

aanfehout • doch fweerthy nicmant infijn

Ws,veei min in fijn meefters kamer, geiten

Scefcendatfijaibonkort na hem,mede
u) t-
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gegaan was. Otodertuflchen dat dé foon we-
derom komt#n men 't lichaam metde Luy-
tcta intCrim ineel, die'cr van verwittigtwas,
©nderfoekt; verfrout men dat . een lievige
koorts oftetvang hem heeft wech geno-
men. La Brifwd met uytterlijkcdroeftieyty
)cftelt het lichaam ter aarde.

Nauliks waren acht dag«*rwiopen , ot
vertrekt na Thrtoufe, alwaar hy van la Frifé
met menigte gefuykerde kusjes verwelkomt
Werd , die hy met volle intei eft betaalde
^ijnwelluftige Heftle is nu fo groot, dathy
ik tijd van fes weken qualij k uvthard,oflegt
^rouklederenaf, entrout, totibotvan de
gchcele ftad, met la Frifé.

Hf nu in dit hels hnwdik de tijd van drie
maanden fich vermaakt hebbende , met fijn
wtjfs jeugr , fo word hy tegen lijn hoopen
^rwachting:o gedwongen te fien,dat fy nem
ifc dagen Ridder van de gevorkte order ,
rnaafct. Hier is vooifichtigheyt van noden-.Om dit te remedieeren, begint eerft met
vncndeik verCoek en foete beweegredenen;
dit niet helpende, klaagt hethaar vader, dié
geen raat wifttc geven. Alfo weynig kon fy

;bee^,ge^ktbrekingen laam,alsetnExt<i
*et hropekn, daar^io.onbbfchaamt is in ee-worden, dc#a& haarman t%iys

i

s , foisfr
uytjravotten

:
e» Iwntettryt, offy lpeeltmee

cr Roffianen. GeenWp van böterW nen-
de,neemt voorran haar tefeheyden : 'twelk

om^groote njfcdommen des mans £6 niet
tcvcuiefcn, hwriotevoorfien^ mJiemii*

fija
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'MfT^i kjejcmeaetiijje. mm
fijn dood tc fènden,die fich meende van haat

te fcheyden . Tot welk eynde fy den tijd ver-

wacht, dat'er meeftedienftbodén uyt waren :

waai' oplè terftönt na't bed ftapt,en fnijt hem
met een fcheermes de ftrot af,feggende by*<a!

lelfs: fiedaarde loon wnuwe jaloersbeyt. Sy

werpt het mes en bebloede bovenrok in\ &>

creet , en vertrekt na de kerk. •

Haar maaxta in 'tbloed worftelende,kon-

de evenwel-noch gejammer maken , 't welk

van de meyt en knecht gehoortk -tórftontby

hem komen , alwaar hy flaulik uytboefèmt*

die her mijn xeüfheeft wyweWNort : Qldi* dvv-

wlin mijn vijf beeft m^tedoodMM oó'by den

Rechter de faak aangedient-weri '. dien hy

't felfs noch doet hooren : beiieffen$ lijn va-

dermoort , 't geen hem fèerbelwaarde, doch

beratfvanha& Pus fturflw: Ondertuflchen

werd lijn wijf, de moordefreflè , uyt de kerk

gehaalt , en na de gevankenis gefleept , dtiarfe

l^lfSS^tós gaan rail voorfctet.iytfpraak

chaamvanfc Brifard, om d'onmenfchelijke

vader-moort , een halve dag by de hielen op-

gehangen, en verbrant te worden. Sijn wijt,

om de moort aan'er man gedaan , keneffens

>t eeenfe door gemocts-pranginge
belijd ,

de

ómkopinge van MuUele, tot het vergeven

tan Catrma,vrcr& veroordeelt, dat er de hand

Tal afgehouwen., en levendig verbrant wor-

den. Michaele wiert eyndelik mede gevat
,
en

Qmmne geworpen te worden.

E. Y N D
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